
 

 قائمة الوثائق 

 

 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
28-39الع/   " العقاد عباس محمود  تراجم والسٌر 4 بٌنجامٌن فرنكلٌن، -العقاد  -عظماء وأدباء"   
30مج   -سن ٌاستٌن أبو الصٌن       
 
28-39الع/   " العقاد عباس محمود  تراجم والسٌر 4 شاعر أندلسً و -العقاد  -عظماء وأدباء"   
 جابزة عالٌة، روح عظٌم المهاتماؼندي، القابد األعظم محمد علً    
8مج -جناح       
 
28-39الع/   " العقاد عباس محمود  تراجم وسٌر 4 تذكار جٌتً ، التعرٌؾ -عظماء وأدباء" العقاد   
1مج  -د بشكسبٌر، فرنسٌس باكون، برنار      
 
21-1الس/    وعادت األشعار.... السبتً علً 
 
28-1الط/    شعراء العرب 4 العصر الجاهلً. الطرٌفً ٌوسؾ عطا 
 
28-01818زٌد/   رمضان11 زٌدان جرجً   
 
28-1وما/    قصٌدة فً الؽزل 4 شعر شعبً 80 ومان توفٌق 
 
21’09ٌاك/    محاضرات فً الصوت و المعنى 6 ٌاكوبسون رومان 
 
28-8الس/    مسرحٌات تجرٌبٌة عربٌة 4 األشجار تنحنً أحٌانا 3 السٌد حافظ 
 
428133 28-1مرت/   لمحمد العٌد -أٌن لٌالي-أ ــ ي  دراسة سٌمٌابٌة تفكٌكٌة لقصٌدة  مرتاض عبد الملك   
 
28-39جور/    أ1ب1تشٌخوؾ جوركً مكسٌم 
 
428133 28-1جود/    م1ع1الهمشري حٌاته و شعره جودت صالح 
 
28-09جال/    لمن تهتؾ الحناجر؟ جالوجً عزالدٌن 
 
28-1مزغ/    ألنك لست ككل النساء مزؼٌش عبد العالً 
 
23218سعد/    مملكة النص 4 التحلٌل السٌمٌابً للنقد البالؼً الجرجانً نموذجا سعد هللا محمد سالم 
 
21’06الع /   1أمالً ابن الشجري 4 ج1 العلوي هبة هللا بن علً   
 
21’06الع /   8-1أمالً ابن الشجري 4 ج1 العلوي هبة هللا بن علً   
 
21’06الع /   8أمالً ابن الشجري 4 ج1 العلوي هبة هللا بن علً   
 
21’06الع /   0أمالً ابن الشجري 4 ج1 العلوي هبة هللا بن علً   
 
28133بنً/    مالمح حداثٌة فً التراث النقدي العربً بنً عامر عاصم محمد أمٌن 
 
2111911181بلع/    ?... لماذا نجح القرار السٌاسً فً الفٌتنام و فشل فً بلعٌد صالح 
 
21’8جنه/    من مناهج البحث فً اللسانٌات و اللؽوٌات المعاصرة سٌبوٌه و جنهوٌتشً هدى 
 األخفش األوسط    
 
2111911181بلع/    من أجل نمط خطاطً عربً بلعٌد صالح 
 
28-1بوج/    من أجل إؼالق نوافذ الحلم بوجدرة رشٌد 
 
28-31الر/    من أخالق المسلم الرٌس مجدى حبٌب 
 
28-1الب/    من أجلك ٌاوطنً البرناوي عمر 
 
28-39سحر/    من أٌام الصراع سحري محمد الطاهر 
 
28-09طه/    من أدب التمثٌل الؽربً طه حسٌن 
 
28-6الم/    من أدب الرسابل إلى ولدي1111المجموعة األولى المخادمً عبد القادر رزٌق 
 
28-6الم/    من أدب الرسابل إلى ولدي1111المجموعة الثالثة المخادمً عبد القادر رزٌق 
 
28-6الم/   جموعة الثالثةمن أدب الرسابل إلى ولدي1111الم المخادمً عبد القادر رزٌق   
 
28-6الم/    من أدب الرسابل إلى ولدي1111المجموعة الثانٌة المخادمً عبد القادر رزٌق 
 
28-6الم/    من أدب الرسابل إلى ولدي1111المجموعة الثانٌة المخادمً عبد القادر رزٌق 
 
28-431 28133الز/    من أسالٌب التعبٌر القرآنً 4 دراسة لؽوٌة أسلوبٌة فً ضوء الزوبعً طالب محمد إسماعٌل 
 النص القرآنً    

 
 الصفحة   



 
 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
28الش/    من مصادر التراث العربً الشعراوي ناهد أحمد السٌد 
 
28-31الر/    من أسرار التنزٌل الرازي فخر الدٌن 
 
28133عام/    من أسرار اإلبداع النقدي 4 فً الشعر والمسرح عامر سامً منٌر 
 
21’06610الخ/    من أسرار حروؾ العطؾ فً الذكر الحكٌم الفاء وثم الخضري محمد األمٌن 
 
28-01119ؼار/    من أكون فً إعتقادكم ؼارودي روجٌه 
 
28-1الن/    من أعالً المدرجات 4 شعر الناصر أحمد الحاج 
 
28-09طه /    من لؽو الصٌؾ طه حسٌن 
 
28-09طه/    من لؽو الصٌؾ إلى جد الشتاء طه حسٌن 
 
28133الػ /    من المبدع إلً النص 4 دراسات فً األداب والنقد الؽٌث نسٌمة 
 
231110ٌقط/    من النص إلى النص المترابط 4 مدخل إلى جمالٌات اإلبداع ٌقطٌن سعٌد 
 التفاعلً    
 
231110وها/    من النص إلى التناص وهابً محمد 
 
28-31حنؾ/   8من النص إلى الواقع 4 محاولة إلعادة بناء علم أصول الفقه ج حنفى حسن   
 
28-31حنؾ/   اولة إلعادة بناء علمتكوٌن النص مح 1من النص إلى الواقع 4 ج1 حنفً حسن   
 أصول الفقه    
 
28-31حنؾ/   تكوٌن النص محاولة إلعادة بناء علم 8من النص إلى الواقع 4 ج1 حنفً حسن   
 أصول الفقه    
 
28131مهً/    من النسق إلى الذات 4 قراءات فً الفكر الؽربً المعاصر مهٌبل عمر 
 
28133قنو/    من األخذ األدبً الى التداخل النصً لدى العرب دراسة فً قنوش محمد 
 المصطلح و القضٌة    
 
28-8(281119طه/)    من األدب التمثٌلً الٌونانً سوفوكلٌس طه حسٌن 
 
21’1بنم/    من المعجمٌات إلى السٌمٌابٌات بن مالك رشٌد 
 
281331الط/    من الترجمة الى التؤثٌر 4 دراسات فً األدب المقارن الطامً أحمد صالح 
 
28-8الب/     من الحداثة إلى ما بعد الحداثة فً الفن البهنسً عفٌؾ 
 
21’09شاه/    من الصمت إلى النص 4 فصول أدبٌة ولؽوٌة شاهٌن محمد 
 
28133جبا/    من السردٌة إلى التخٌلٌة 4 بحث فً بعض األنساق الداللٌة فً جبار سعٌد 
 السشرد العربً    
 
21’09مبر/    من الصوت إلى النص 4 نحو نسق منهجً لدراسة النص مبروك مراد عبد الرحمن 
 الشعري    
 
21’06رمض/    من القضاٌا اللؽوٌة و النحوٌة رمضان عبدهللا 
 
28-31مرح/   الرحمان مرحبا محمد عبد   من الفلسفة الٌونانٌة الى الفلسفة اإلسالمٌة 
 
21’401  28-31خضر/    من اإلعجاز اللؽوي للقرآن الكرٌم 4 دراسة فً ظاهرة الترادؾ خضر السٌد 
 اللفظً    
 
28-39(68حاج/)    من ذكرٌات الكفاح مذكرات مجاهد حاج حفصً محمد 
 
428133 28-31بنم/    من تجلٌات اإلعجاز الفنً وجمالٌاته فً القصص القرآنً بن محمد خالدي محمد األمٌن 
 
28-31أبو/    من تراث معان الشعبً القدٌم والحدٌث أبو حمد علً خالد 
 
28-31رجب/    من تراثنا الشعري الفكاهً 4 شخصٌات و مواقؾ رجب مصطفى 
 
28-31شلت/    من توجٌهات اإلسالم شلتوت محمد 
 
28-39(68وزا/)   1368-1389من ٌومٌات الثورة الجزابرٌة  وزارة المجاهدٌن   
 
28-6الص/    من رسابل األدباء الصكار محمد سعٌد 
 
28-31الص/    من روابع اإلعجاز الصدٌق محمد صالح 
 
28-09الد/    من روابع قصص العرب الدباس رٌا أحمد 
 
21’1درا/    من سلسلة اللؽوٌات العربٌة هندسة المستوٌات اللسانٌة من درار مكً 
 المصادر العربٌة    
 
2111911181رٌت/   س-رٌتشارد أندرسون   أمة قاربة 
 
 الصفحة   



 
 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
28-38018مرت/    من قضاٌا أدب األطفال 4 دراسة تارٌخٌة فنٌة مرتاض محمد 
 
21’3الح/    من قضاٌا المصطلح اللؽوي 4 الكتاب األول واقع المصطلح الحٌادرة مصطفى طاهر 
 اللؽوي العربً قدٌما وحدٌثا    
 
21’3الح/    من قضاٌا المصطلح اللؽوي 4 الكتاب الثالث نظرة فً مشكالت الحٌادرة مصطفى طاهر 
 تعرٌب المصطلح اللؽوي المعاصر    
 
21’3الح/    من قضاٌا المصطلح اللؽوي 4 الكتاب الثانً نظرة فً توحٌد الحٌادرة مصطفى طاهر 
 المصطلح واستخدام التقنٌات الحدٌثة لتطوٌره    
 
28133عام /    من قضاٌا التراث العربً 4 دراسة نصٌة نقدٌة تحلٌلٌة مقارنة عامر فتحً أحمد 
 النقدو الناقد-    
 
28-1(661عوي/)    من قضاٌا الشعر الجاهلى عوٌن أحمد محمد محمد 
 
21’1الح/    من قضاٌا الفكر اللسانً 4 فً النحو والداللة واللسانٌة الحباشة صابر 
 
28-1أبو/    من فلسطٌن رٌشتً أبوسلمى 
 
2111911181'06الز/   رواٌة اللؽة -من إشكالٌات العربٌة 4 المصطلح النحوي  الزبٌدي سعٌد جاسم   
 
28133أمق/    من واقع البٌداؼوجٌة 4 مجموعة مقاالت نقدٌة أمقران عبد الرزاق 
 
28-39(68عبا/)    (من وحً نوفمبر)مداخالت وخطب عباس محمد الشرٌؾ 
 
28-39عبا/   الجزء الثانً -من وحً نوفمبر عباس محمد الشرٌؾ  - 
 
28-01119(368مال/)    من وحً األلم 4 رواٌة مالكً حلٌمة 
 
28-39(68بوت/)    من وحً األلم 4 شعر ملحون بوتفلٌقة عبد العزٌز 
 
28-1األ/    منمنمات شرقٌة 4 شعر األحمر فٌصل 
 
21119111814فرح/    أنماط التفاعل وعالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً فرحاتً العربً 
 وطرق قٌاسها 4 دراسة مٌدانٌة لدروس اللؽة فً المدرسة   8’3   
 األساسٌة الجزابرٌة    
 
21119111814فرح/    أنماط التفاعل وعالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً فرحاتً العربً 
 وطرق قٌاسها 4 دراسة مٌدانٌة لدروس اللؽة فً المدرسة   8’3   
 األساسٌة الجزابرٌة    
 
28-09بنع/    أنا و الشمس 4 قصص بن عروس العٌد 
 
28-39(68بوح/)    منابع التحرٌر 4 أجٌال فً مواجهة القدر بوحارة عبد الرزاق 
 
28-39سوؾ/    أناتول فرانس سوفٌل جاك 
 
28133است/    منازل الرإٌة 4 منهج تكاملً فً قراءة النص استٌتٌة سمٌر شرٌؾ 
 
28133است/    منازل الرإٌة 4 منهج تكاملً فً قراءة النص أستٌتٌة سمٌر شرٌؾ 
 
28-31خفا/    مناسك الحج على المذاهب األربعة خفاجه محمد عبد المنعم 
 
2111911181بلع/    منافحات فً اللؽة العربٌة بلعٌد صالح 
 
2111911181بلع/    منافحات فً اللؽة العربٌة بلعٌد صالح 
 
28133وؼل/    مناهج النقد األدبً وؼلٌسً ٌوسؾ 
 
28133ؼال/    مناهج النقد األدبً ؼالو إلٌزابٌت ؼافو 
 
28133ؼال/    مناهج النقد األدبً 4 إلٌزابٌت ؼافو ؼالو ؼالو إلٌزابٌت ؼافو 
 
28133الس/    مناهج النقد األدبً الحدٌث السعافٌن ابراهٌم 
 
28133الس/   نقد األدبً الحدٌثمناهج ال السعافٌن ابراهٌم   
 
28133ٌاغ/    مناهج النقد األدبً عند العرب ٌاؼً هاشم 
 
28133موا/    مناهج النقد األدبً والدراسات األدبٌة موافى عثمان 
 
28133موا/   1مناهج النقد األدبً والدراسات األدبٌة 4 ج موافى عثمان   
 
28133فضل/    مناهج النقد المعاصر فضل صالح 
 
2111911181’89الش/    مناهج اللؽة العربٌة و طرق تدرٌسها الشمري هدى علً جواد 
 
21’06الخ/    مناهج التؤلٌؾ النحوي الخالدي كرٌم حسٌن ناصح 
 
23218خلً/    مناهج البحث األدبً خلٌؾ ٌوسؾ 
 
 الصفحة 3 
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23211منس/    مناهج البحث التربوي منسً حسن 
 
23218بنم/    مناهج البحث العلمً فً علوم اإلعالم و اإلتصال بن مرسلً أحمد 
 
23218بوح/    مناهج البحث العلمً وطرق إعداد البحوث بوحوش عمار 
 
28133خفا/    مناهج البحث فً األدب والنقد خفاجى محمد عبد المنعم 
 
23218حلم/    مناهج البحث فً العلوم اإلنسانٌة بٌن علما ء اإلسالم وفالسفة حلمً مصطفى 
 الؽرب    
 
21'80بال/    مناهج التربٌة بالماد ؼى 
 
428133 28-0عمر/    مناهج الدراسات السردٌة و إشكالٌة التلقً 4 رواٌات ؼسان عمرانً المصطفى 
 كنفانً نموذجا    
 
428133 28-0عمر/    مناهج الدراسات السردٌة وإشكالٌة التلقً 4 رواٌات ؼسان كنافً عمرانً المصطفى 
 نموذجا    
 
28133الس/    مناهج تحلٌل النص األدبً السعافٌن ابراهٌم 
 
28-31فزا/    مناهج دراسات األدب الشعبً 4 المناهج التارٌخٌة و فزاري أمٌنة 
 ....األنثربولوجٌة و النفسٌة    
 
28-31فزا/    مناهج دراسات األدب الشعبً 4 المناهج التارٌخٌة و فزاري أمٌنة 
 ....األنثربولوجٌة و النفسٌة    
 
28-8عٌد/   1مناهج عالمٌة فً اإلخراج المسرحً ج1 عٌد كمال الدٌن   
 
28-8عٌد/   8مناهج عالمٌة فً اإلخراج المسرحً ج1 عٌد كمال الدٌن   
 
28-31سلط/   رسلطان منٌ   مناهج فً تحلٌل النظم القرآنً 
 
2811911181كحً/    أندلسٌات كحٌلة عبادة 
 
21’019الب/    منجد الطالب البستانً فإاد إفرام 
 
428133 28-1الع/    منجز شوقً ضٌؾ النقدي 4 ناقد  الشعر وسلطة التراث العاقور أحمد 
 
21’09818خمً/    منزلة الحروؾ فً فلسفة ابن العربً الصوفٌة خمٌسً ساعد 
 
28133سعد/    أنسنة النص 4 مسارات معرفٌة معاصرة سعد هللا محمد سالم 
 
28-40  28133مرش/    أنسنة المكان 4 فً رواٌات عبد الرحمان منٌؾ مرشد أحمد 
 
28133مرش/    أنسنة المكان فً رواٌات عبد الرحمان منٌؾ مرشد أحمد 
 
28-41 28133ناظ/    أنسنة الشعر 4 مدخل إلى حداثة أخرى فوزٌة كرٌم نموذجا ناظم حسن 
 
21’1الح/    أنساق اللؽة و الخطاب 4 محاوالت فً النحو و التداولٌة الحباشة صابر 
 
28-8بور/    منطق السرد 4 دراسات فً القصة الجزابرٌةالحدٌثة بوراٌو عبد الحمٌد 
 
28-48 28133بوق/   وقرومة حكٌمةب   منطق السرد فً سورة الكهؾ 
 
28131أحم/    أنطولوجٌا اللؽة عند مارتن هٌدجر أحمد إبراهٌم 
 
28-09حٌد/    أنفاس اللٌل حٌدوش أحمد 
 
23218الق/    منهاج البلؽاء و سراج األدباء القرطاجنً أبً الحسن حازم 
 
28-31الم/    منهج أهل السنة فً تفسٌر القرآن الكرٌم 4 دراسة موضوعٌة المتولى صبري 
 لجهود ابن القٌم التفسٌرٌة    
 
28133ثوي/    منهج النقد االدبً عند العرب ثوٌنً حمٌد آدم 
 
28133موا/    منهج النقد التارٌخى اإلسالمى والمنهج األوربى موافى عثمان 
 
23ٌاق /    ث اللؽويمنهج البح ٌاقوت محمود سلٌمان   
 
21’98ساس/    منهج الجواب فً آلٌات تحلٌل الخطاب ساسً عمار 
 
23116مشع /     منهج دراسة موسٌقى الؽناء العربً 4 صولفٌج ؼنابً ، مراحل مشعل عبد الحمٌد 
 livre de = تطور الموسٌقى العربٌة ، الموشاحات العربٌة    
    musique : mashaal le livre de solfege p... 
 
231110الم/    منهج قراءة النص العربً الموسى نهاد 
 
23218ٌوس/    منهجٌة البحث األدبً الجامعً ٌوسؾ خالد إبراهٌم 
 
23218الت/    منهجٌة البحث األدبً و مداخل التفكٌر العلمً التطاوي عبد هللا 
 
 الصفحة   
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23218زٌت/    منهجٌة البحث التربوي و النفسً من المنظور الكمً و الكٌفً زٌتون كمال عبد الحمٌد 
 
23218شرو/    منهجٌة البحث العلمً للجامعٌٌن شروخ صالح الدٌن 
 
23218مرز/    أنوار  التحلً على ما تضمنته قصٌدة الحلً ألبً عبد هللا بن أبً مرزوقً مصطفى 
1القاسم ج      
 
23218مرز/    أنوار  التحلً على ما تضمنته قصٌدة الحلً ألبً عبد هللا بن أبً مرزوقً مصطفى 
8القاسم ج      
 
28بكً/    منوعات أدبٌة أو األخذ من كل شٌا بطرؾ بكٌر عبد الوهاب 
 
428133 28-0الػ/    ملحمة الحدود القصوى 4 المخٌال الصحراوي فً أدب إبراهٌم الؽانمً سعٌد 
 الكونً    
 
28-39صاد/    ملٌانة و ولٌها سٌدي أحمد بن ٌوسؾ 4 )دراسة خاصة بمدٌنة صادق محمد حاج 
 (متوسطة فً الجزابر    
 
428133 28-0مبر/   المعاصرة )) التحفٌز آلٌات المنهج الشكلً فً نقد الرواٌة العربٌة مبروك مراد عبد الرحمن   
 (( نموذجا تطبٌقٌا    
 
28133حما/    آلٌات الشعرٌة بٌن التؤصٌل والتحدٌث 4 مقاربة تشرٌحٌة لرسابل حماموشً حمٌد 
هـ960ابن زٌدون       
 
28-31(68عقا/)    لمحات عن العمارة و الفنون اإلسالمٌة فً الجزابر عقاب محمد الطٌب 
 
428133 28-0محؾ/   وظ عبد هللامحف   آلٌات إنتاج النص الروابً نحو تصور سٌمٌابً 
 
21’406  28-1الر/    مآخذ النحاة على الشعراء حتى القرن الرابع هجري الراجحى شرؾ الدٌن 
 
28-09الس/    أمدغ السابحً محمد األخضر عبد القادر 
 
28-1الس/    أمراء الشعر فً دولة بنً العباس السٌوفً مصطفى 
 
28-1بؽا/    ممرات الؽٌاب 4 شعر بؽادٌد خٌرة 
 
428133 28-09شكس/    مؤساة الملك لٌر شكسبٌر ولٌم 
 
28-09جٌج/    مؤساة سمٌة 4 قصص جٌجلً محمد 
 
28-1بنص/    مآسً 11 أٌن اآلسً؟ بن صالح أبو الحسن علً 
 
28-01119أمز/    للعادات أوشام 4 رواٌة أمزٌان سحوان محند 
 
28-090فرح/   حكاٌات - 1ج -ألؾ لٌلة و لٌلة  فرحانً مزٌان   
 
28-090فرح/   8ج -ألؾ لٌلة و لٌلة  فرحانً مزٌان   
 
28-090فرح/   0ج -ألؾ لٌلة و لٌلة  فرحانً مزٌان   
 
28-090فرح/   9ج -ألؾ لٌلة و لٌلة  فرحانً مزٌان   
 
28-090(33الش/)    ألؾ لٌلة و لٌلة و سحر السردٌة العربٌة 4 دراسات الشوٌلً داود سلٌمان 
 
28-40 28133مرت/    [ألؾ لٌلة ولٌلة 4 ]تحلٌل سٌمٌابً تفكٌكً لحكاٌة حمال بؽداد مرتاض عبد الملك 
 
23خٌر/    ألؾ سإال و سإال فً اللؽة و األدب خٌر الدٌن محمد عبد هللا 
 
28-01بوج/    ألؾ و عام من الحنٌن 4 رواٌة بوجدرة رشٌد 
 
21’401  28-31ٌحً/    ألفاظ الثواب فً القرآن الكرٌم 4 دراسة داللٌة ٌحً عماد عبد 
 
21’06الخ/   31ألفٌة ابن مالك فً النحو و الصرؾ 4 شرح مٌسر ج1 الخوٌسكً زٌن كامل   
 
21’06الخ/   38شرح مٌسر ج1 ألفٌة ابن مالك فً النحو و الصرؾ 4 الخوٌسكً زٌن كامل   
 
21’06الخ/   30ألفٌة ابن مالك فً النحو و الصرؾ 4 شرح مٌسر ج1 الخوٌسكً زٌن كامل   
 
21’06الخ/   39ألفٌة ابن مالك فً النحو و الصرؾ 4 شرح مٌسر ج1 الخوٌسكً زٌن كامل   
 
21’06بلع /     ألفٌة بن مالك فً المٌزان بلعٌد صالح 
 
28-09الس/    ألوان 4 قصص مترجمة السمرة محمود 
 
28أده/    ألوان من أدب الؽرب أدهم على 
 
28-03نجا/    ألوان األدب األسود بخاري إدرٌس 
 
28-39(68حسا/)    أمواج الخفاء حسانً عبد الكرٌم 
 
28-1دوا/    أمواج و شظاٌا 4 شعر دواس حسن 
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281331برو/    ما األدب المقارن برونٌل بٌٌر 
 
2813342811(331موا/)    ما التارٌخ األدبً موازان كلٌمان 
           
 
28شٌؾ/    ما الجنس األدبً شٌفٌر ماري 
 
28-8الح/    ما الخطاب وكٌؾ نحلله؟ الحمٌري عبد الواسع 
 
28-1خلخ/    ال ارتباك لٌد اإلحتمال 4 شعر خلخال منٌرة سعدة 
 
28-1بحر/    ما ذنب المسمار ٌا خشبة 4 شعر بحري همري 
 
428133 28-0جمع/   الوطن  -ما بعد الحداثة فً الرواٌة العربٌة الجدٌدة 4 الذات جمعة مصطفى عطٌة  - 
 الهوٌة    
 
28-09ٌزل/    ما بعد الطوفان 4 قصص ٌزلً عمار 
 
21’066الز/    ما ٌنصرؾ و ما ال ٌنصرؾ الزجاج أبو إسحاق 
 
28-09بوط/    ما حدث لً ؼدا 4 قصص بوطاجٌن السعٌد 
 
28-09فٌل/    ما ٌشبه الوحم 4 قصص فٌاللً حسٌن 
 
28-39سحن/    ما قبل التارٌخ سحنونً محمد 
 
28-39سال/    ما هً النهضة ومختارت أخرى 4 مقالة فلسفٌة سالمة موسى 
 
28133سعد/    ما وراء النص 4 دراسات فً النقد المعرفً المعاصر سعد هللا محمد سالم 
 
28-01110كنع/    ماأحلى الرجوع إلٌه كنعان رهام 
 
28-39عوي/    مالك بن نبً  رجل الحضارة عوٌمر مولود 
 
  KHI/004 KHICHANE CHAHID ACCESS XP ETQPE PAR ETAPE CREER 
    UNE APPLICATION DE BASE DE 
    DONNEES 
 
28-09الم/    ماجدولٌن المنفلوطً لطفً 
 
28131الخ/    مذاهب األنثروبولوجٌا و عبقرٌة ابن خلدون الخوري فإاد إسحق 
 
28داغ/   تارخٌة للفنون فً العربٌة-مذاهب الحسن 4 قراءة معجمٌة  داؼر شربل   
 
28-41  28133عبً/    لذة القراءة 4 حساسٌة النص الشعري عبٌد محمد صابر 
 
28-39الط/    مذكرات االمام محمد عبده الطناحى طاهر 
 
28-39فلو/    "مذكرات الرابد مصطفى مراردة"إبن النوي فلوسً مسعود 
 
28-39بنن/   1303-1338القسم األول 4 الطفل -مذكرات شاهد للقرن 4  بن نبً مالك   
    - 1303-1303القسم الثانً 4   
 
28-8جدر/    نماذج من المسرح األروبً الحدٌث جدري عبد الكرٌم 
 
28الع /     نماذج من روابع األدب العالمً 4 اإلتجاهات األدبٌة الحدٌثة فً العربً إسماعٌل 
 افرٌقٌا وأوروبا وآسٌا 4 الجزء األول    
 
2111911181عٌد/    نماذج فً التطبٌق اللؽوي المتكامل و األخطاء اللؽوٌة الشابعة عٌد زهدي محمد 
 
2111911181عٌد/    نماذج فً التطبٌق اللؽوي المتكامل واألخطاء اللؽوٌة الشابعة عٌد زهدي محمد 
 
21’06بنم /   ال الدٌن محمد بن ع111بن مالك األندلسً جم   متن األلفٌة فً تحرٌر القواعد النحوٌة والصرفٌة 
 
28-31الق/    متن الرسالةالبن أبً زٌد القٌروانً القٌروانً ابن أبً زٌد 
 
21’406 21’1نور /    أبنٌة الفعل فً شافٌة ابن الحاجب 4 دراسات لسانٌة و لؽوٌة نورالدٌن عصام 
 
28الش/    نمً ثقافتك و اختبر معلوماتك الشوٌات عامر محمود علً 
 
28شاك /     نمط صعب و نمط مخٌؾ شاكر محمود محمد 
 
23111كحً/    مباحث لؽوٌة كحٌل بشٌر 
 
2111911181الر/    مباحث لؽوٌة 4 الحركة الجسمٌة فً القرآن الكرٌم المحاوالت الردٌنً محمد علً عبد الكرٌم 
 النقدٌة للمعجمٌات القدٌمة والحدٌثة علم اللؽة وعلم الكٌنات    
 
2111911181مرت/    مباحث لؽوٌة فً ضوء الفكر اللسانً مرتاض عبد الجلٌل 
 
23218علً/    مباحث التشبٌه عند اإلمام بدر الدٌن الزركشً علً عبد الحمٌد أحمد محمد 
 
21’1الم/   فً اللسانٌات مباحث تؤسٌسٌة المسدي عبد السالم   
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21’1زكر/    مباحث فً النظرٌة األلسنٌة و تعلٌم اللؽة زكرٌا مٌشال 
 
21’1حسا/    مباحث فً اللسانٌات 4 مبحث صوتً،مبحث داللً،مبحث حسانً أحمد 
 تركٌبً    
 
21’1بلق/    مباحث فً اللسانٌات العربٌة 4 دراسة فً الخصابص إلبن جنً بلقاسم جمال 
 
2111911181أحم/   9مباحث فً اللؽة العربٌة 4 نحو، صرؾ، بالؼة، معاجم ج أحمد سعٌد عبد الستار عبد اللطٌؾ   
 
2111911181أحم/   د اإلمالءمباحث فً اللؽة العربٌة 4 نحو، صرؾ، بالؼة، قواع أحمد سعٌد عبد الستار عبد اللطٌؾ   
30ج      
 
2111911181أحم/    مباحث فً اللؽة العربٌة 4 نحو، صرؾ، بالؼة، قواعد اإلمالء أحمد سعٌد عبد الستار عبد اللطٌؾ 
1ج      
 
2111911181أحم/    مباحث فً اللؽة العربٌة 4 نحو، صرؾ، بالؼة، قواعد اإلمالء أحمد سعٌد عبد الستار عبد اللطٌؾ 
8ج      
 
21’06إبر/    مباحث فً اإلمالء العربً 4 قواعد وتطبٌقات إبراهٌم إٌاد عبد المجٌد 
 
23111لوش/    مباحث فً علم اللؽة و مناهج البحث اللؽوي لوشن نور الهدى 
 
21’01قٌن/    مباحث فً علم الداللة و المصطلح قنٌنً حامد صادق 
 
128 433 28-1الح/    مباحث و دراسات أدبٌة الحلٌوي محمد 
 
21’41 28-31عرا/    مباحثات لسانٌة فً ظواهر قرآنٌة مهدي أسعد 
 
21’06الر/    مبادئ النحو والصرؾ الراجحً شرؾ الدٌن 
 
28133رٌت/    مبادئ النقد األدبً 4 دراسة أدبٌة رٌتشاردز آ1 أي 
 
21’88ٌول/    مبادئ الترجمة ٌولً عزٌز 
 
28133برك/   بسام بركة  مكتبة لبنان -مبادئ تحلٌل النصوص االدبٌة   
 
21’1الر/    مبادئ علم اللسانٌات الحدٌث الراجحً شرؾ الدٌن 
 
28-39شمع/    مبادئ فً االقتصاد السٌاسً شمعون شمعون 
 
2111911181’89سلً/    مبادئ و مهارات التدرٌس الفعال فً التربٌة الحدٌثة سلٌمان علً السٌد 
 
28-39اإل /   عٌون البصابر 0آثار محمد البشٌر اإلبراهٌمً 4 ج1  اإلبراهٌمً طالب   = 
    Oeuvre de l'imam mohamed bachir taleb 
    ibrahimi 
 
28-39اإل /   1393-1383) 1آثار محمد البشٌر اإلبراهٌمً 4 ج1 اإلبراهٌمً طالب  ) = 
    Oeuvre de l'imam mohamed bachir taleb 
    ibrahim 
 
28-39اإل /   1388-1393) 8آثار محمد البشٌر اإلبراهٌمً 4 ج1 اإلبراهٌمً طالب  ) = 
    Oeuvre de l'imam mohamed bachir taleb 
    ibrahimi 
 
28-39اإل /   1389-1388) 9آثار محمد البشٌر اإلبراهٌمً 4 ج1 اإلبراهٌمً طالب  ) = 
    Oeuvre de l'imam mohamed bachir taleb 
    ibrahimi 
 
28-39اإل /   1369-1389) 8آثار محمد البشٌر اإلبراهٌمً 4 ج1 اإلبراهٌمً طالب  ) = 
    Oeuvre de l'imam mohamed bachir taleb 
    ibrahim 
 
28-39اإل/   0آثار محمد البشٌر اإلبراهٌمً ج  اإلبراهٌمً محمد البشٌر   
 
28-39بنب /   رجال السلؾ و نساإه  0آثار اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس 4 ج1 بن بادٌس عبد الحمٌد   - 
الفتاوى-القصص -تراجم أعالمً        
 
28-39بنب /   4 التربٌة والتعلٌم 9آثار اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس 4 ج1 بن بادٌس عبد الحمٌد   
    - الرحالت-الخطب   
 
28-39بنب /   السٌاسة-4 اإلصالح  8آثار اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس 4 ج1 بن بادٌس عبد الحمٌد   
    - الفواتح-البرقٌات و اإلحتجاجات -التارٌخ -اإلجتماعٌات   
 والخواتم    
 
28-1أبو/    نار و أشعار 4 شعر أبونوه عبد الحلٌم 
 
28-8بنم/    نافذة على فن الخطابة بن مزوز عمار 
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28-01116(368عٌا/)    متاهات لٌل الفتنة 4 رواٌة عٌاشً أحمٌدة 
 
28-09صقر/    نبضات قلب صقر نبٌل 
 
28-39قدا/   4 وثابق و شهادات لدراسة 1301-1386نجم الشمال اإلفرٌقً  قداش محفوظ   
 تارٌخ الحركة الوطنٌة    
 
28-01118فرع/    نجل الفقٌر فرعون مولود 
 
28-01116كات/    نجمة كاتب ٌاسٌن 
 
28-01116كات/    نجمة كاتب ٌاسٌن 
 
28-0بوش/    نجمة الساحل بوشفٌرات عبد العزٌر 
 
28-01116بوش /     نجمة الساحل 4 رواٌة بوشفٌرات عبد العزٌز 
 
28-01110لوك/    نجمة تابهة لوكلٌزٌو جان ماري 
 
28-36الج /    نحن و التراث 4 قراءات معاصرة فً تراثنا الفلسفً الجابري محمد عابد 
 
28-39مكً/    أبحاث مإتم التراث األندلسً 4 الشخصٌة و األثر مكً الطاهر أحمد 
 
21’06الن/    أبحاث نحوٌة و لؽوٌة النجار نادٌة رمضان 
 
21’1ممد/    أبحاث لسانٌة منشورات معهد الدراسات 
 
2111911181أبو/    أبحاث لؽوٌة أبو مؽلً سمٌح 
 
28-1الز/    أبحاث المإتمر الدولً الرابع للسردٌات 4 السرد و الشعر الزؼبً محمد 
 
428133 28-1قلق/    أبٌات المعانً فً شعر المتنبً 4 دراسة أدبٌة نقدٌة مقارنة قلقلٌة عبده عبد العزٌز 
 
21’011الن/    أبحاث داللٌة و معجمٌة 4 القسم الثانً رمضان النجار نادٌة 
 
28-11 33الب/    أبحاث دورة ابً تمام و احتفالٌة مإسسة جابزة عبد العزٌز سعود البجالً محمود ابراهٌم 
 البابطٌن    
 
21’066الح/    أبحاث صرفٌة الحمدانً خدٌجة 
 
21’01الش/    أبحاث فً الداللة واللؽة والفن ثابر حسن سمٌر الشمري 
 
28-1سرا/    نحت على األمواج 4 شعر سرار بادٌس 
 
428133 28-0أبو/    ( نجٌب محفوظ ) الرإٌة و الموقؾ أبو العدوس ٌوسؾ 
 
428133 28-0الق/    نجٌب محفوظ 4 نماذج الشخصٌات المكررة وداللتها فً رواٌاته القٌسً عودة هللا منٌع 
 
428133 28-0الق/    نجٌب محفوظ 4 تكنٌك الشخصٌات الربٌسٌة والثانوٌة فً رواٌاته القٌسً عودة هللا منٌع 
 
428133 28-0الق/    نجٌب محفوظ تكنٌك الشخصٌات الربٌسٌة والثانوٌة فً رواٌاته القٌسً عودة هللا منٌع 
 
28133428106ٌار/    نجٌب محفوظ و القصة القصٌرة ٌارد إٌفلٌن فرٌد 
 
28-39حنو/    نجٌب محفوظ وفن صناعة العبقرٌة حنورة مصرى 
 
28-01110عٌس/    ندٌر كٌما ٌدٌر فً البحر العوام 4 رواٌة عٌسات الصادق 
 
28-01818ٌخل/    نجران تحت الصفر ٌخلؾ ٌحٌى 
 
281331عبد/   1نحو نظرٌة جدٌدة لألدب المقارن 4 البحث عن النظرٌة ج1 عبد العزٌز أحمد   
 
281331عبد/    نحو نظرٌة جدٌدة لألدب المقارن 4 استراتٌجٌات المقارنة عبد العزٌز أحمد 
 
21’01عما/    نحو معجم موحد أللفاظ الحٌاة العامة عماٌرة إسماعٌل 
 
2111911181عما/   مدعماٌرة اسماعٌل أح   نحو أفاق أفضل للعربٌة 4 بحوث و مشروعات 
 
2111911181عما/    نحو آفاق أفضل للعربٌة 4 بحوث ومشروعات عماٌرة إسماعٌل أحمد 
 
231110أبو/    نحو النص 4 نقد النظرٌة 111و بناء أخرى أبو خرمة عمر محمد 
 
231110عبد/   داثةنحو النص بٌن األصالة و البح عبد الراضً أحمد محمد   
 
21'06الج/    نحو المعانً الجواري أحمد عبد الستار 
 
21’06الن/    ... نحو اللؽة العربٌة 4 كتاب فً قواعد النحو والصرؾ النادري محمد أسعد 
 
21'06الج/    نحو التٌسٌر الجواري أحمد عبد الستار 
 
21’06نهر/    نحو الخلٌل من خالل معجمه نهر هادي 
 
21’06نهر/    نحو الخلٌل من خالل الكتاب نهر هادي 
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21’06الج/    نحو الفعل الجواري أحمد عبد الستار 
 
21’09علو/    نحوالصوت ونحو المعنى علوٌة نعٌم 
 
23218أبو/    أثر المتكلمٌن فى تطور الدرس البالؼً 4 القاضى عبد الجبار أبوشوارب محمد مصطفى 
 نموذجا    
 
28-31بدي/    أثر األدب الشعبً فً األدب الحدٌث بدٌر حلمً 
 
28-31بدي/    أثر األدب الشعبى فى األدب الحدٌث بدٌر حلمً 
 
21’06سلً/    أثر األدب فً التقعٌد اللؽوي سلٌمان 
 
21’066سلم/   الد محمد عٌالسلمان خ   أثر المحتسب فً الدراسات الصرفٌة 
 
21’06الع/    أثر الموروث النحوي فً مقترحات محاوالت التٌسٌر النحوي العكٌلً حسن مندٌل حسن 
 المعاصر    
 
21’401 28-31عرا/    أثر التخرٌجات الداللٌة فً فقه الخطاب القرآنً عرابً أحمد 
 
21’06الز/   اسمٌن حسنالزبٌدي إسراء ٌ   أثر الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي فً المذهب الكوفً 
 
28-8آٌت/    أثر الرمزٌة الؽربٌة فً مسرح توفٌق الحكٌم آٌت حمودي تسعدٌت 
 
28-1قند/    أثر الشعر العربً فً الشعر العبرى األندلسً قندٌل عبد الرزاق أحمد 
 
28-1(331الج/)    أثر الشعر فً تدوٌن األحداث التارٌخٌةفً العصر األموي الجنابً قٌس كاظم 
 
28-41  28-31الع/    أثر القرآن الكرٌم فً الشعر العربً 4 دراسة فً الشعر األندلسً العانً محمد شهاب 
هـ 988 -38منذ الفتح وحتى سقوط الخالفة      . 
 
28الع /   ٌةأثر العولمة فً الثقافة العرب العاٌد حسن عبد هللا   
 
21’09’06حسا/    أثر اإلنسجام الصوتً فً البنٌة اللؽوٌة فً القرآن الكرٌم حسان فدوى محمد 
 
21’09’06حسا/    أثر اإلنسجام الصوتً فً البنٌة اللؽوٌة فً القرآن الكرٌم حسان فدوى محمد 
 
23218الس/   ٌريأثر تحلٌل نصوص أدبٌة مختارة فً األداء التعب السلطانً حمزة هاشم   
 
214’80خضر/    أثر تعلم لؽة أجنبٌة فً سن مبكر على النمو اللؽوي للطفل خضر عبد الباسط متولى 
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28-39سعد/    مترجمات 4 الجزبر وأروبا وحٌاة األمٌر عبد القادر سعد هللا أبو القاسم 
 
28-31حمً/    نشؤة التصوؾ فً المؽرب اإلسالمً الوسٌط 4 اتجاهاته، حمٌدي خمٌسً 
 مدارسه، أعالمه    
 
28-40  28133قسو/    نشؤة الجنس الروابً بالمشرق العربً قسومة الصادق 
 
21’1بكو/    نشؤة الدرس اللسانً العربً الحدٌث 4 دراسة فً النشاط اللسانً بكوش فاطمة الهاشمً 
 العربً    
 
28-1ؼند/    نساء خارج العزلة ؼندور فاطمة 
 
28-39لٌس/    نساء وأكثر 4 السٌرة تكشؾ والحوار ٌقول لٌستنػ دورٌس 
 
28-28قبا/    نزار قبانً 4 األعمال الشعرٌة الكاملة قبانً نزار 
 
28-1مجد/    نزار قبانً 4 شعره بٌن المواطنة و االبداع وأسرار الجمال مجدى سٌد عبد العزٌز 
 
28-1 الخ/    نزار قبانً 4 قصابد صنعت مجدي وقصابد تعرضت لمقص الخٌر هانً 
 الرقٌب    
 
28-39(68هال/)   1389نشاط الطلبة الجزابرٌٌن إبان ثورة نوفمبر  هالل عمار   
 
28-31(368كعب/)    نسٌم الحكم كعباش فارس 
 
28-36سلق /    نصٌات بٌن الهرمنٌوطٌقا و التفكٌكٌة سلقرمان هٌو 
 
28131األ/    نصر الدٌن الطوسً 4 مإسس المنهج الفلسفً فً علم الكالم األعسم عبد األمٌر 
 اإلسالمً    
 
23111حاي/    نسق اللؽة فرضٌات التكوٌن و اشكاالت الصٌرورة 4 تمهٌد حاٌال محمد 
 لنظرٌة لؽوٌة فً علم األصول    
 
28133مول/   تلفة و عالقتها بالتحصٌل المدرسًنطق التحفٌز المخ موالي بودحٌلً محمد   
 
28-01110الب/    نصؾ مسافة البحر محمد صالح 
 
28-09الق/    نصؾ رجل القٌصر عمر 
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428133 28-0إٌك/   امبرتو  ْْ  نزهات فً ؼابة السرد اٌكو ْ
 
2111911181الك/    نشوء اللؽة العربٌة و نموها و اكتهالها الكرملى أنساس مارى 
 
28-41 28133عطو/    نصوص من األدب األموي عطوان حسٌن أحمد 
 
28-41 28133عطو/    نصوص من األدب األموي عطوان حسٌن 
 
28-1منص/    نصوص من الشعر الجاهلً منصور حمدي محمود 
 
28-41  28133الح/   عبد الؽفورالحدٌثً بهجت    نصوص من الشعر الجاهلً و اإلسالمً و األموي 4 دراسة و 
 تحلٌل    
 
28-439 28133زرو/    نصوص الشعر و النقد لدى أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها زروق الحسٌن 
 
28-1جما/    نصوص الطوفان مجموعة من الكتاب 
 
28133(68مفق/)    نصوص وأسبلة 4 دراسات فً االدب الجزابري مفقودة صالح 
 
28-39جاس/    متصوفة بؽداد جاسم عزٌز السٌد 
 
21’1(33محس/)    نقل المصطلح اللسانً فً مطلع القرن العشرٌن محسب محً الدٌن 
 
28-41 28133نوؾ/    نقاد النص الشعري نوفل ٌوسؾ حسن 
 
28-38ونً/   فً الثقافة والسٌاسة والمجتمعنقاط مضٌبة 4 مقاالت  ونٌسً زهور   
 
428133 28-1فاض/    نقد اآلباء 4 مختارات من الشعر العربً القدٌم فاضل عهد 
 
428133 2811أبو/     نقد النثر العربً فً كتابات إحسان عباس أبو شندي عصام 
 
28131حرب /    نقد النص حرب علً 
 
28131حرب/    نقد النص حرب علً 
 
28131حرب /    نقد النص حرب علً 
 
28133سعد/    نقد النص فٌما بعد البنٌوٌة 4 األسس الفلسفٌة سعد هللا محمد سالم 
 
28133عبد/    نقد النقد 4 دراسات تطبٌقٌة فً نجٌب محفوظ عبد هللا أبو سالم إٌناس محمود 
 
28133الر/    نقد النقد 4 ٌوسؾ بكار الرقب أحمد 
 
28133مون/    نقد النقد المنجز العربً فً النقد األدبً 4 دراسة فً المناهج مونسً حبٌب 
 
28133الس/    نقد النقد فً التراث العربً 4 كتاب المثل السابر نموذجا السٌابً خالد بن محمد بن خلفان 
 
28133الس/   ر نوذجانقد النقد فً التراث العربً 4 كتاب المثل الساب السٌابً خالد بن محمد خلفان   
 
28133(808الح/)    نقد النقد فً عمان 4 أعمال ندوةالنقد األدبً والفنً فً الحجري هالل 
الواقع والمؤمول-عمان     - 
 
28131حرب /    نقد الحقٌقة حرب علً 
 
28-40  28133اله/    نقد الرواٌة فً األدب العربً الحدٌث الهواري أحمد إبراهٌم 
 
28-436  28133ذٌن/    نقد الشخصٌة العربٌة ذٌنات خلؾ عبد هللا 
 
428133 28-1بنج/    نقد الشعر ألبً الفرج قدامة بن جعفر بن جعفر أبً الفرج قدامة 
 
28-41 28133الس/    نقد القصٌدة العربٌة 4 مدخل لدراسة مٌراث الرواد السٌد فضل 
 
28133الج/   ( 4 تكوٌن العقل العرب1ًنقد العقل العربً ) الجابري محمد عابد   
 
28133الج/   ( 4 بنٌة العقل العربً دراسة تحلٌلٌة نقدٌة8نقد العقل العربً ) الجابري محمد عابد   
 لنظم المعرفة فً الثقافة العربٌة    
 
28133الج/   و تجلٌاته ( 4 العقل السٌاسً العربً محدداته0نقد العقل العربً ) الجابري محمد عابد   
 
28133الج/   ( 4 العقل األخالقً العربً دراسة تحلٌلٌة9نقد العقل العربً ) الجابري محمد عابد   
 نقدٌة لنظم القٌم فً الثقافة العربٌة    
 
28133صفد/    نقد العقل الؽربً 4 الحداثة ومابعد الحداثة صفدي مطاع 
 
28-1الػ/    نقش على ذاكرة الزمن الؽماري مصطفى محمد 
 
28-1عزا/    نؽم من بؽداد عز الدٌن ٌوسؾ 
 
28-8فوك/    نظام الخطاب فوكو مٌشٌل 
 
28-48 28-31مرت /    نظام الخطاب القرآنً 4 تحلٌل سٌمابً مركب لسورة الرحمن مرتاض عبد الملك 
 
28-31الق/    نظام الحكم فً الشرٌعة والتارٌخ اإلسالمً القاسمً ظافر 
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28-31موس/    نظام الحكم فً اإلسالم موسى محمد ٌوسؾ 
 
28-41  28133خلً/    أبعاد اإللتزام فً القصٌدة األموٌة خلٌؾ مً ٌوسؾ 
 
28133الج/    أبعاد فً النقد األدبً الحدٌث الجوٌنً مصطفى الصاوي 
 
28-8ٌوس/    متعة المسرح ٌوسؾ عقل مهدي 
 
28-8صبر/    متعة السرد صبرة أحمد 
 
28(10كوا/)    نظرات فً األدب األمرٌكً كواندرو مورٌس إدجار 
 
2111911181اشت/    نظرات فً اللؽة العربٌة شإون لؽوٌة وفنون كتابٌة اشتٌه حفٌظً 
 
28-31الت/    نظرات فً الثقافة اإلسالمٌة التمٌمً عز الدٌن الخطٌب 
 
21’06الخ/    نظرات فً الجملة العربٌة الخالدي كرٌم 
 
28133الد/    نظرة نقدٌة فً الدراسات األصولٌة المعاصرة الدسوقً محمد 
 
2111911181فري/    نظرٌات  فً اللؽة فرٌحة أنٌس 
 
28133رحم /    نظرٌات نقدٌة و تطبٌقاتها رحمانً أحمد 
 
21’1ز/ال    نظرٌات لسانٌة عرفنٌة الزناد األزهر 
 
21’1األ/    نظرٌات اللسانٌات النسبٌة 4 دواعً النشؤة األوراؼً محمد 
 
21’88شاه/    نظرٌات الترجمة وتطبٌقاتها فً تدرس الترجمة من العربٌة إلى شاهٌن محمد 
 اإلنكلٌزٌة و بالعكس    
 
28133مون/    نظرٌات القراءة فً النقد المعاصر مونسً حبٌب 
 
23116حاز/    نظرٌة المناسبة اللفظٌة فً األوزان العروضٌة حازم على كمال الدٌن 
 
21’06بوم/    نظرٌة النحو العربً ورإٌتها لتحلٌل البنى اللؽوٌة بومعزة رابح 
 
21’2141'01خمر/    نظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمٌابٌة الدال خمري حسٌن 
 
28133مرت/    نظرٌة النص األدبً مرتاض عبد الملك 
 
28بلع /    نظرٌة النظم بلعٌد صالح 
 
28133وٌل/    نظرٌة األدب وٌلٌك رنٌه 
 
28بوح/    نظرٌة األدب بوحسن أحمد 
 
28133الس/   ارس النقدٌة الحدٌثةنظرٌة األدب 4 دراسة فً المد السٌد شفٌع   
 
28-1شول/    نظرٌة األدب األرسطٌة العربٌة 4 مشكالت أساسٌة شولر جرٌجور 
 
428133 28-1شول/    نظرٌة األدب األرسطٌة العربٌة 4 مشكالت أساسٌة فصل من شولر جرٌجور 
 .....كتاب حازم القرطاجنً    
 
281331درو/    نظرٌة األدب المقارن و تجلٌاتها فى األدب العربى دروٌش أحمد 
 
2813بوح/   التؤوٌل 4 نصوص مترجمة-الفهم -نظرٌة األدب القراءة بوحسن أحمد   
 
28الع/    نظرٌة األدب فً القرن العشرٌن العمري محمد 
 
21’06الم/    نظرٌة األصل و الفرع فً النحو العربً الملخ حسن خمٌس 
 
21’02 4 28133عبد/    نظرٌة األسلوب عند إبن سنان الخفاجً 4 دراسة تحلٌلٌة بالؼٌة عبد الطلب عمر إدرٌس 
 ونقدٌة    
 
28133جاد/    نظرٌة المصطلح النقدي جاد عزت محمد 
 
23218نجا/    نظرٌة المقام عند العرب فً ضوء البراؼماتٌة نجار منال محمد 
 
28الو /   ة المعنى عند حازم القرطاجنًنظرٌ الوهٌبً فاطمةعبد هللا   
 
21’06الخ/    نظرٌة المعنى فً الدراسات النحوٌة الخالدي كرٌم حسٌن ناصح 
 
21’06الخ/    نظرٌة المعنى فً الدراسات النحوٌة الخالدي كرٌم حسٌن ناصح 
 
23111الم/    نظرٌة اللؽة الثالثة 4 دراسة فً قضٌة اللؽة العربٌة الوسطى المعتوق أحمد محمد 
 
28133راض/    نظرٌة اللؽة فً النقد العربى راضى عبد الحكٌم 
 
23218مرت/    نظرٌة البالؼة مرتاض عبد المالك 
 
28131صال /    نظرٌة التلقً 4 اصول 111و تطبٌقات صالح بشري موسى 
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21’01رٌك /    نظرٌة التؤوٌل 4 الخطاب و فابض المعنى رٌكور بول 
 
21’88عنا/    نظرٌة الترجمة الحدٌثة 4 مدخل إلى دراسات الترجمة عنانً محمد 
 
21’06الم/    نظرٌة التعلٌل فً النحو العربً بٌن القدماء و المحدثٌن الملخ حسن خمٌس 
 
21’1راي/    نظرٌة التواصل و اللسانٌات الحدٌثة راٌص نور الدٌن 
 
28133الش/    نظرٌة التوصٌل فً النقد العربً الحدٌث الشجٌري سحر كاظم حمزة 
 
23218لدي/    نظرٌة الحجاج 4 تطبٌق على نثر ابن زٌدون لدٌة عزٌز 
 
2813342810الس/    نظرٌة الرواٌة 4 دراسة لمناهج النقد األدبً فً معالجة فن القصة السٌد إبراهٌم 
 
428133 28-0عال/    نظرٌة الرواٌة العربٌة 4 فٌالنصؾ الثانً من القرن العشرٌن عال السعٌد حسان 
 
28-40 28133درا/    نظرٌة الرواٌة و الرواٌة العربٌة دراج فٌصل 
 
28133بول /     نظرٌة الطبٌعٌات عند ابن سٌنا بولخماٌر مختار 
 
21’01محم/    نظرٌة السٌاق القرآنً 4 دراسة تؤصٌلٌة داللٌة نقدٌة محمود المثنى 
 
21’98خلً/    نظرٌة السٌاق بٌن القدماء والمحدثٌن 4 دراسة لؽوٌة نحوٌة داللٌة خلٌل عبد المنعم 
 
428133 28-1الم/    نظرٌة الشعر عند الجاحظ المجمعً مرٌم محمد 
 
28131جمع/    نظرٌة الشعر عند الفالسفة اإلسالمٌٌن جمعً األخضر 
 
28133بنع/    نظرٌة الكتابة عند روالن بارت 4 التجلٌات فً النقد العربً بن عون الطٌب 
 المعاصر    
 
23111كما/   ات علم اللؽة الحدٌثنظرٌة القوالب من نظرٌ كمال الدٌن حازم علً   
 
28133هنً/    نظرٌة اإلبداع فً النقد العربً القدٌم هنً عبد القادر 
 
23116حرك/    نظرٌة الوزن 4 الشعر العربً و عروضه حركات مصطفى 
 
2111911181رتً/    نظرٌة جعفر دك الباب اللؽوٌة العامة رتٌمة محمد العٌد 
 
2111911181شري/    نظرٌة حول سٌاسة التعلٌم و التعرٌب شرٌط عبد هللا 
 
21’01كٌم/    (نظرٌة علم الداللة ) السٌمانطٌقا كٌمبسون راث 
 
28-31بوس/    نظرٌةالتقعٌد الفقهً فً االلمذهب المذهب الملكً بوسمة حاتم 
 
23116حرك/    نظرٌتً فً تقطٌع الشعر حركات مصطفى 
 
28-31عتر/    أبؽض الحالل عتر نورالدٌن 
 
28بنع/    نفحات من األدب العالمً بن علو األزرق 
 
28-09ركً /    نفوس ثابرة 4 مجموعة قصص ركٌبً عبد هللا 
 
2111911181الع/    نهاد الموسى وتعلٌم اللؽة العربٌة 4 رإى منهجٌة العناتً ولٌد أحمد 
 
28-01119بنه/    نهاٌة األمس بن هدوقة عبد الحمٌد 
 
28-01110مٌن/    نهاٌة رجل شجاع مٌنه حنا 
 
28-39خلً/    أبو نواس خلٌل شرؾ الدٌن 
 
28-01116زٌد/    أبو مسلم الخرسانً 4 رواٌة تارٌخٌة زٌدان جرجً 
 
28-39ناص /    أبو الٌقظان و جهاد الكلمة ناصر محمد 
 
28-39الط/    أبو الرٌحان البٌرونً 4 موسوعة العرب الطباع عمر فاروق 
 
428133 28-1الح/    أبو القاسم الشابً 4 أعطى الحٌاة إرادتها وأخذ منها حزنها الحر عبد المجٌد 
 وكآبتها    
 
28-1الخ/     أبو القاسم الشابً 4 شاعر الحٌاة والخلود الخٌر هانً 
 
28-39الم/    أبو العالء المعري وما إلٌه المعري أبً العالء 
 
28-39خلً/    أبو العتاهٌة 4 من الرفض الى القبول خلٌل شرؾ الدٌن 
 
28-39إبر/    أبو اسحاق الزجاج 4 حٌاته و أدبه و شواهده الشعرٌة ابراهٌم مجدي ابراهٌم محمد 
 
28-39شلق/    أبو تمام شلق علً 
 
28133الت/    أبو تمام 4 صوت وإصداء التطاوي عبد هللا 
 
28-39عجا/   مون 4 حٌاته وشعرهأبو بكر مصطفى بن رح عجالً كمال   
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28131الم/    أبو حامد الؽزالً 4 الفلسفة التصوؾ و علم الكالم المهداوي اسماعٌل 
 
28-09تٌم/    أبو علً األرتٌست تٌمور محمود 
 
28-1أبو/    أبو علً القالً و منهجه فً رواٌة الشعر و تفسٌره أبو الشوارب محمد مصطفى 
 
28-01119األ/    نوار اللوز 4 تؽرٌبة صالح بن عامر الزوفري األعرج واسٌنً 
 
23111الج/    نوافذ على فقه اللؽة العربٌة الجنابً أحمد نصٌؾ 
 
23111الج/    نوافذعلى فقه اللؽة العربٌة الجنابً أحمد نصٌؾ 
 
28-01119بوش/    لٌل القطار بوشارب رابح 
 
28-39(68عبا/)    لٌل اإلستعمار عباس فرحات 
 
28-1محم/    أجمل ثالثٌن قصٌدة حب فً األدب العربً محمد سعٌد صالح 
 
28-09جعؾ/    أحالم من ثلج 4 قصص جعفري عز الدٌن 
 
28-39بنب/    مٌالد مجتمع 4 شبه العالقات األجتماعٌة بن نبً مالك 
 
28-01116تري/    مدن الٌمام 4 رواٌة ترٌسً إبتسام 
 
28-431 28-0بنج/    لٌلة القدر رواٌة بن جلول الطاهر 
 
21’3عبد/    لحن العامة والتطور اللؽوي عبد التواب رمضان 
 
28-01818أوذ/     لٌلة طش أو لٌلة رش و رواٌات أخرى قصٌرة ومختارة أوذنً محمد 
 
28133جدي /    محنة النهضة و لؽز التارٌخ فً الفكر العربً الحدٌث و جدي أحمد 
 المعاصر    
 
28133سار/    محنة الكتابة 4 دراسات نقدٌة ساري محمد 
 
28-8لٌن/    لٌنٌن عن النقابات 4 مجموعة من المقاالت والخطب لٌنٌن 
 
28-1الخ/    محمد مهدي الجواهري 4 شاعر الكالسٌكٌة الفخمة الخٌر هانً 
 
28-39الخ/    محمد السعٌد الزاهرى الخرفً صالح 
 
28-39ابن/    محمد العٌد آل خلٌفة 4 دراسة تحلٌلٌة لحٌاته ابن سمٌنة محمد 
 
28-09الخ/    أحمد رضا حوحو 4 شهٌد الثورة الجزابرٌة فً الحجاز الخرفً صالح 
      3 -     
 
428131 28-31الص/     علٌه وسلم فً نظر المفكرٌن الؽربٌٌنمحمد صلى هللا الصدٌق محمد الصالح 
 
428131 28-31الص/    محمد صلى هللا علٌه وسلم فً نظر المفكرٌن الؽربٌٌن الصدٌق محمد الصالح 
 
28-01110بوج /    لٌلٌات امرأة آرق 4 رواٌة بوجدرة رشٌد 
 
28-439 28133حسً/    محمود تٌمور روابٌا حسٌن حمدى 
 
28-1الخ/    هانً الخٌر   محمود دروٌش 4 رحلة عمر فً دروب الشعر 
 
28-1سلً /    محمودسامً البارودي 4 رابد الشعر العربً فً العصر الحدٌث سلٌم محمد ابراهٌم 
 
28-09بنج/    محا المعتوه محا الحكٌم بن جلون الطاهر 
 
21’06الد/    مجال الفعل الداللً ومعنى حرؾ الجر المصاحب الدسوقً إبراهٌم 
 
28-01119فلو/   فرنسً-مدام بوفاري)مختارات( 4 عربً فلوبٌر ؼوستاؾ   
 
  ( 21’019مجا/  مجانً الطالب 4 عربً عربً دار مجانً 
 
28قط/    مجالس األدب فً قصور الخلفاء العباسٌٌن قط مصطفى البشٌر 
 
28-31بنب/    مجالس التذكٌر من حدٌث البشٌر النذٌر بن بادٌس عبد الحمٌد 
 
28-31بنا/    مجالس التذكٌر من كالم الحكٌم الخبٌر بن بادٌس عبد الحمٌد 
 
28-31جعً/   1مجالس العرفان و مواهب الرحمان ج جعٌط محمد العزٌز   
 
28-1عال/    آٌات من كتاب السهو 4 مجموعة شعرٌة عالق فاتح 
 
423218 28-31علً/    آٌات العتاب فً القرآن الكرٌم 4 دراسة بالؼٌة علً إبراهٌم حسن 
 
28133عبد/    مداخل النقد األدبً الحدٌث عبد هللا محمد حسن 
 
28133بزي/    أحادٌث ممتعة مع ؼالً شكري و جاك بٌرك و عصام محفوظ بزٌان سعدي 
    .... 
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28133ٌحً/    أحادٌث فً األدب و النقد ٌحٌاوي الطاهر 
 
28-01119زرا/    مدار البنفسج 4 رواٌة زراولة محمد 
 
28-8133الب/    مدارات الرإٌة 4 وقفات فً الفن المسرحً البشتاوي ٌحً سلٌم 
 
28-48 28133الب/    مدارات الرإٌة 4 وقفات فً الفن المسرحً البشتاوي ٌحً سلٌم 
 
28-41 28133خفا/    مدارس الشعر الحدٌث خفاجى محمد عبد المنعم 
 
28-1عبد/     مدارس الشعر العربً فً العصر الحدٌث عبد التواب صالح الدٌن محمد 
 
28-31وشد/   1محاضرات الملتقى الثالث عشر للفكر اإلسالمً  ج وزارة الشإون الدٌنٌة   
 
23116شري/   ات فً موسٌقى الشعرالعربًمحاضر شرٌفً عبد اللطٌؾ   
 
28131أبو/    محاضرات فً األنثروبولوجٌا الثقافٌة أبو زٌد أحمد 
 
23218سال/    محاضرات فً المنهج و البحث العلمً بلقاسم سالطنٌة 
 
23218سال/    محاضرات فً المنهجٌة 4 دعم بٌداؼوجً لطالب علم اإلجتماع سالطنٌة بلقاسم 
 
23218سال/    محاضرات فً المنهجٌة 4 دعم بٌداؼوجً لطالب علم اإلجتماع سالطنٌة بلقاسم 
 
23218كٌر/    محاضرات فً المنهجٌة لطالب علم االجتماع كٌران جازٌة 
 
28-31األ/    محاضرات فً النظم اإلسالمٌة و الحضارة العربٌة األخضر ضٌؾ هللا محمد 
 
28األ/   فً النهضة العربٌة الحدٌثة محاضرات األخضر ضٌؾ هللا محمد   
 
21’1بوق/    محاضرات فً المدارس اللسانٌة المعاصرة بوقرة نعمان 
 
281331الر/    محاضرات فً األدب المقارن الراجحً عبده 
 
21’1بنز/    محاضرات فً اللسانٌات العامة بن زروق نصر الدٌن 
 
28-38رٌك/    محاضرات فً االٌدٌولوجٌا و الٌوتوبٌا رٌكور بول 
 
28األ/    محاضرات فً الحضارة العربٌة األخضر ضٌؾ هللا محمد 
 
28-1حجا/    محاضرات فً الشعر األندلسً فً عصر الطوابؾ حجاجً حمدان 
 
28133الص/    محاضرات فً تارٌخ النقد عند العرب الصفار ابتسام مرهون 
 
2111911181بلع /    محاضرات فً قضاٌا اللؽة العربٌة بلعٌد صالح 
 
21’80بنع/    محاضرات فً علم النفس اللؽوي بن عٌسى حنفً 
 
21’1دٌس/    محاضرات فً علم اللسان العام دي سوسٌر فردٌناند 
 
21'01أبو/    محاضرات فً علم الداللة أبو زٌد نوري 
 
21’01بوج/   لة 4 مع نصوص و تطبٌقاتمحاضرات فً علم الدال بوجادي خلٌفة   
 
21’06الع/     محاضرات فً علم الصرؾ الؽامدي محمد ربٌع 
 
23111عصا/    محاضرات فً فقه اللؽة عصام نور الدٌن 
 
23111الح/    محاضرات فً فقه اللؽة الحباس محمد 
 
28131ناج/   31محاوالت فً التحلٌل االجتماعً ج ناجً سفٌر   
 
28131ناج/   38محاوالت فً التحلٌل االجتماعً ج ناجً سفٌر   
 
28-1حمد/    مدابح السندٌان 4 شعر حمدي رابح 
 
28-1ناص/    محاورات مع النثر العربً ناصؾ مصطفى 
 
28-1حدي/    مٌة 4 شعر حدٌبً محمد 
 
281121حمو/    أدب أمرٌكا الالتٌنٌة حمود محمد 
 
28-38018األ/   فالأدب األط األسعد عمر   
 
28-38018علً/    أدب األطفال علٌان ربحً مصطفى 
 
28-38018عٌس/    أدب األطفال 4 الشعرـ مسرح الطفل ـ القصة عٌسى فوزي 
 
28-38018عٌس/    أدب األطفال 4 الشعرـ مسرح الطفل ـ القصة عٌسى فوزي 
 
28-38018الع/    أدب األطفال 4 بٌن المنهجٌة والتطبٌق العرداوي عبد اإلله عبد الوهاب 
 
28-38018عبد/    أدب األطفال 4 قراءات نظرٌة و نماذج تطبٌقٌة عبد الوهاب أحمد سمٌر 
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28-38018عبد/   ذج تطبٌقٌةأدب األطفال 4 قراءات نظرٌة ونما عبد الوهاب أحمد سمٌر   
 
28-38018الح/    أدب األطفال 4 فن وطفولة الحوامد محمد فإاد 
 
28-38018مصط/    أدب األطفال الرحلة والتطور مصطفى محمد فوزي 
 
28-38018مار/    أدب األطفال بٌن النظرٌة والتطبٌق بحسب النظام التعلٌمً الجدٌد مارون ٌوسؾ 
 
28-38018عبد/    أدب األطفال فً المرحلة اإلبتدابٌة عبد الحمٌد هبة محمد 
 
28-38018أبو/    أدب األطفال و ثقافة الطفل أبو معال عبد الفتاح 
 
28-38018أبو/    أدب األطفال وأسالٌب تربٌتهم وتعلٌمهم وتثقٌفهم أبو معال عبد الفتاح 
 
28-38018الب/   همأدب األطفال وثقافت البشري قدرٌة محمد   
 
28-38018الم/    أدب األطفال1111فن المستقبل الموسً أنور عبد الحمٌد 
 
28133شرؾ/    أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة 4 دراسة و نماذج شرؾ عبد العزٌز 
 
2811911181بنق/    أدب المؽرب العربً قدٌما بن قٌنة عمر 
 
28-31ابن /     أدب المفتً والمستفتً ابن عبد الرحمن أبو عمرو عثمان 
 
28عبد/    أدب المهجر 4 دراسة تحلٌلٌة تؤصٌلٌة ألبعاد التجربة التؤملٌة فً عبد الداٌم صابر 
 األدب المهجري    
 
28-31ؼرا/    أدب الحكاٌة الشعبٌة ؼراء حسٌن مهنا 
 
28-31بشو/   نٌال إلى اإلسراءالمثال من سفر دا -البنٌة -أدب الرإى 4 المفهوم بشور ودٌع   
 والمعراج دراسة    
 
28(26211الش/)    أدب الرحالت األندلسٌة والمؽربٌة 4 حتى نهاٌة القرن التاسع الشوابكة نوال عبد الرحمان 
 الهجري    
 
28قند/    أدب الرحلة فً التراث العربً قندٌل فإاد 
 
28توم/    أدب الرحلة والرحالون العرب توما جان عبد هللا 
 
28-6توا /    أدب الرسابل فً المؽرب العربً  فً القرنٌن السابع و الثامن توات محمد الطاهر 
 
28-6توا /    أدب الرسابل فً المؽرب العربً  فً القرنٌن السابع و الثامن توات محمد الطاهر 
1ج      
 
28-6توا /    أدب الرسابل فً المؽرب العربً  فً القرنٌن السابع و الثامن توات محمد الطاهر 
8ج      
 
28-39الش/    أدب السٌرة الشعرانً نعمة ناصر 
 
28-38018زلط/    أدب الطفل العربى 4 دراسة معاصرة فى األصٌل والتحلٌل زلط أحمد 
 
28-38018الص/    أدب الطفال الشعبً الصباغ مرسً السٌد مرسً 
 
28د / ال    أدب الكاتب الدٌنوري أبً محمد 
 
28الص/    أدب الكتاب الصولً أبً بكر محمد بن ٌحٌى بن عبد هللا 
 
28الص/    أدب الكتاب الصولً أبً بكر محمد بن ٌحٌى بن عبد هللا 
 
28-31حسن /    أدب العرب فً  صدر اإلسالم حسن حسٌن الحاج 
 
2811911181حسن /    أدب العرب فً عصر الجاهلٌة حسن حسٌن الحاج 
 
28أمً/    أدب العصر المملوكى األول 4 مالمح المجتمع المصري أمٌن فوزي محمد 
 
28133أبو/    أدب العصر األموي 4 دراسات ونصوص أبو شوارب محمد مصطفى 
 
28-31الص /    أدب صدر اإلسالم الصمد واضح 
 
28الب/    أدب عصر النهضة البقاعً شفٌق 
 
281331الن/    أدباء  من الشرق و الؽرب الناعوري عٌسى 
 
28-31الر/    مختار الصحاح الرازي عبد القادر 
 
28-41 28-31الج/    أخبار وأشعار وآداب ونوادر وحكم الجبوري ٌحٌى وهٌب 
 
28-1هال/    مختارات من الشعر الفارسً هالل محمد ؼنٌمً 
 
28-1طال/    مختارات من شعر نزار قبانً طالس مصطفى 
 
21الخ/    مختارات لسانٌة الخوٌسكً زٌن كامل 
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21’09الخ/    مختارات صوتٌة الخوٌسكً زٌن كامل 
 
28-1ٌوس/   8338-1388مختاراتً 4 مختارات نصؾ قرن من الشعر  ٌوسؾ سعدي   
 
21’88عنا/     أدبٌات فن الترجمة عنانً محمد 
 
28133رزق/    أدبٌة النص 4 محاولة لتؤسٌس منهج نقدي عربً رزق صالح 
 
28-31الم/    مختصر منهاج القاصدٌن المقدسً أحمد بن محمد 
 
23الل/    مختصر المنال فً الجواب والسإال اللخمً أبً القاسم 
 
28-31األ/    مختصر صحٌح البخاري األلبانً محمد نصر الدٌن 
 
28-06شود/    أٌتها السنون تمهلً شودري معمر 
 
28-41  28133خلً/    مدخل لدراسة الشعر العربً الحدٌث خلٌل إبراهٌم 
 
28-38018حسً/    مدخل لفن قصص االطفال حسٌن كمال الدٌن 
 
21’1مار/   4 إٌبستٌمولوجٌا أولٌة لمجال علمً مدخل لفهم اللسانٌات مارتان روبٌر   
 
231110الس/    مدخل الى نصوص الشرق القدٌم السواح فراس 
 
28لوم /    مدخل الً األنثولوجٌا لومبار جاك 
 
28133نجا/    مدخل الى النقد الٌونانً القدٌم نجا أشرؾ محمود 
 
21’01كور/    مدخل الى السٌمابٌة السردٌة والخطابٌة كورتٌس جوزٌؾ 
 
28-1سال /    مدخل الى الشعر الجاهلً 4 دراسة فً البٌبة و الشعر سالم محمد زؼلول 
 
28-31الج/   31ج -مدخل الى القرآن الكرٌم فً التعرٌؾ بالقرآن  الجابري محمد عابد   
 
28-0(3311()683واد /)   لمصرٌةمدخل الى تارٌخ الرواٌة ا وادي طه   
 
28131وٌن/    مدخل الً سٌكولوجٌة الشخصٌة وٌنفرٌد هوبر 
 
231128دٌت/    مدخل الى علم لؽة النص دٌترفهٌقجر فولفجانج هاٌنه مان 
 
23حجا /     مدخل الى علم اللؽة حجازي محمود فهمً 
 
23111حجا/    مدخل الى علم اللؽة 4 المجاالت و االتجاهات حجازي محمود فهمً 
 
21’06نصا/    مدخل تعرٌؾ األضداد نصار حسٌن 
 
28-1حما/    مدخل ؼلى الشعر األشبانً المعاصر 4 دراسات حمادي عبد هللا 
 
28133بعل/    مدخل فً نظرٌة النقد النسوي وما بعد النسوٌة 4 قراءة فً سفر بعلً حفناوي 
 التكوٌن النسابً    
 
28133(61دحو/)    مدخل فً دراسة األدب المؽربً القدٌم دحو العربً 
 
28راض/    مدخل فً قراءة التراث العربً راضً عبد الحكٌم 
 
28-40  28133شار/    مدخل إلى نظرٌات الرواٌة شارتٌٌه بٌٌر 
 
28133سعد/    مدخل إلى نظرٌة النقد المعرفً المعاصر سعد هللا محمد سالم 
 
28-33شرا/   لنقد األدبً الحدٌثمدخل إلى ا شراد عبود   
 
28الب/    مدخل إلى األدب التفاعلً البرٌكً فاطمة 
 
21’1ٌون/    مدخل إلى اللسانٌات ٌونس علً محمد محمد 
 
21’1دال/    (مدخل إلى اللسانٌات التداولٌة )لطلبة معهد اللؽات و آدابها دالش الجٌاللً 
 
23218أبو/    مدخل إلى البالؼة العربٌة 4 علم المعانً، علم البٌان، علم البدٌع أبو العدوس ٌوسؾ 
 
28-31(331خلً/)    مدخل إلى التارٌخ اإلسالمً خلٌل عماد الدٌن 
 
21’09بول/    مدخل إلى التصوٌر الطٌفً للكالم بولجرام أرنست 
 
2813342810بنك/    مدخل إلى السمٌابٌة السردٌة بنكراد سعٌد 
 
428133 28-1حما/    (مدخل إلى الشعر األسبانً المعاصر 4 )دراسات حمادي عبد هللا 
 
428133 28-1الش/    مدخل إلى الشعر العربً القدٌم الشرعة عبلة سالم 
 
21’09الع/    مدخل إلى الصوتٌات العنانً محمد إسحاق 
 
21’06أبو/    مدخل إلى تارٌخ النحو العربً أبوالمكارم علً 
 
28أبو/    مدخل إلى تحلٌل النص االدبً أبو شرٌفة عبد القادر 
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2111911181عٌد/    مدخل إلى تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة عٌد زهدي محمد 
 
21’480 28أبو/   الهجاء -المدٌح -مدخل إلى سوسٌولوجٌا األدب العربً 4 الؽزل  أبو شقرا محً الدٌن ٌوسؾ   
 نموذجا    
 
281320واو/    مدخل إلى علم النص 4 مشكالت بناء النص واورزنٌاك زتسٌسالؾ 
 
28133الص/    مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبٌقه الصبٌحً محمد األخضر 
 
23111خلً/    مدخل إلى علم اللؽة خلٌل إبراهٌم محمود 
 
21’01شاك/    مدخل إلى علم الداللة شاكر سالم 
 
21’09الس/    مدخل إلى علم الكالم السٌد محمد الصالح 
 
28-48 28133زلط/    مدخل إلى علوم المسرح 4 دراسة أدبٌة فنٌة زلط أحمد 
 
28-090(33خور/)    أدٌب األسطورة عند العرب خورشٌد فاروق 
 
28-01119عاش/    آخر موسم للعنب عاشور مولود 
 
428133 28-1فشو/    مدرسة أبو لو الشعرٌة فً ضوء النقد الحدٌث فشوان محمد سعد 
 
28-8العـ/    مدرسة العجابب العالؾ رشٌد 
 
28-31الم/    أحسن القصص بٌن القران الكرٌم والكتاب المقدس المٌالدى على حسٌن 
 
28-38018عبد/    أخطاء تربوٌة عبد الحق منصوري 
 
28-31مسع/    أخطاء ٌجب أن تصحح فً التارٌخ 4 اإلسالم دٌن هللا فً األرض مسعود جمال عبد الهادي 
 وفً السماء    
 
23116اله/    مٌزان الذهب فً صناعة شعر العرب الهاشمً السٌد أحمد 
 
28-1بوذ/   رأحزان العشب و الكلمات 4 شع بوذٌبة إدرٌس   
 
28-39أعو/    مٌزاب ٌتكلم تارٌخٌا عقابدٌا إجتماعٌا أعوشت بكٌر بن سعٌد 
 
28-39(68زوز/)    محطات فً تارٌخ الجزابر 4 دراسات فً الحركة الوطنٌة زوزو عبد الحمٌد 
 والثورة التحرٌرٌة    
 
28-31الش/    أحكام األسرة فً الشرٌعة اإلسالمٌة الشرنباضً رمضان علً السٌد 
 
28-31عٌا/    أحكام الشعر فً الفقه اإلسالمً عٌاصرة بسام محمد 
 
28-1الع/    أحكً لكم طفولتً ٌا صؽار 4 مسلسل شعري ؼنابً لالطفال العٌسى سلٌمان 
 
28-01116معل/    لٌون اإلفرٌقً 4 رواٌة معلوؾ أمٌن 
 
28-1الخ/     أدونٌس 4 شاعر الدهشة وكثافة الكلمة الخٌر هانً 
 
28133فال/    أدونٌس تحت المجهر 4 محاولة لتسلٌط الضوء على زواٌا فالح محمد العربً 
 أدونٌس الفكرٌة المظلمة    
 
28-36الس/    أخوان الصفا بٌن الفكر و السٌاسة السٌد أحمد صبري 
 
23218هال/    أدوات التشبٌه فً لسان العرب إلبن منظور 4 دراسة بالؼٌة هالل أحمد هنداوي 
 تحلٌلٌة    
 
28-01818زٌد/    أرمانوسة المصرٌة زٌدان جرجً 
 
28-6طه/    مرآة الضمٌر الحدٌث طه حسٌن 
 
28-8طال/   8آراء أبً بكر بن العربً الكالمٌة 4 ج1 طالبً عمار   
 
28-39حسً/    آراء فً دفتر األدب و الفن 4 البحث عن الهوٌة حسٌن ٌسرى 
 
28-1لعر/    مراٌا الجسد 4 شعر لعرٌط مسعودة 
 
428133 28-1ربا/    مراٌا اإلستشراق األلمانً المعاصر والشعر العربً القدٌم ربابعة موسى 
 
28131مار/   فرانسوا-ماركٌه جان   مراٌا الهوٌة 4 األدب المسكون بالفلسفة 
 
28133ملح/    مراجع النقد األدبً واللؽوٌات ملحم ابراهٌم أحمد 
 
28-39بوع/    وعزٌز ٌحًب   مراسالت األمٌر عبد القادر مع إسبانٌا و حكامها العسكرٌن 
 بملٌلٌة    
 
21’06الخ/    مراعاة المخاطب فً النحو العربً الخفاجً بان 
 
28-1فلو/    مرثٌة الرجل الذي رآى 4 شعر فلوس األخضر 
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21’06سلً/    أربع رسابل فً النحو سلٌم عبد الفتاح 
 
198عٌس/    مربعات الخزؾ و المساكن العثمانٌة فً الجزابر عٌساوي زهرة 
 
28-8( 68بعل/)    أربعون عاما على خشبة مسرح الهواة فً الجزابر بعلً حفناوي 
 
28-39مهد/    آرتور رامبو الحقٌقة واألسطورة 4 قراءة مختلفة لسٌرة رامبو مهدي سامً 
 ... وشعرة    
 
28-1الت/    مرجعٌة الشعر العباسً بٌن الخبر و النص و مداخل مبدبٌة التطاوي عبد هللا 
 لقراءة المرحلة    
 
2111911181عبا /    مرجعك الى لؽة عربٌة صحٌحة عباس عرفة حلمً 
 
28-31مهر/   محمد بٌومً مهران   أرض المٌعاد بٌن الحقٌقة و األسطورة مع رد على كتابات جمال 
زٌاد منى -كمال الصلٌبً  -عبد الهادي وفاء رفعت       
 
28-011-6فرك/    أرض الٌمبوس فركوح إلٌاس 
 
28-01116منً/   1أرض السواد1ج1 منٌؾ عبدالرحمان   
 
28-01119منً/   8أرض السواد1ج1 منٌؾ عبدالرحمان   
 
28-01116منً/   0أرض السواد1ج1 منٌؾ عبدالرحمان   
 
21’06بكو/    مرشد الطالب فً النحو و اإلعراب بكوش ٌوسؾ 
 
28-39الم /   4 رسالة 8مروج الذهب و معادن الجوهر 4 ج1 المسعودي أبو الحسٌن بن علً   
 
28-39الم /   4 رسالة 0مروج الذهب و معادن الجوهر 4 ج1 المسعودي أبو الحسٌن بن علً   
 
28-39الم /   4 رسالة 9مروج الذهب و معادن الجوهر 4 ج1 المسعودي أبو الحسٌن بن علً   
 
28-39الم/   1مروج الذهب و معادن الجوهر 4 رسالة ج المسعودي أبو الحسٌن بن علً   
 
28131روس/    أصل التفاوت بٌن الناس 4 بحث روسو جان جاك 
 
28-09بنا/    أزمنة المدٌنة 4 قصص بن النوي فرٌد 
 
428133 28-1سال/    أزمات النفس فً األدب المعاصر سالمة نوري ٌوسؾ 
 
28-09األ/    أسماك البر المتوحش 4 قصص األعرج واسٌنً 
 
428133 28-0محم/   اٌة األردنٌةأزمة المثقؾ فً الرو محمد هدى جمال محمد   
 
28433128-0شكر/    أزمة الجنس فً الرواٌة العربٌة شكري ؼالً 
 
28إبر/    أزمة الحضارة العربٌة فً أدب عبد الرحمن منٌؾ إبراهٌم صالح 
 
28131الب/    أزمة اإلنسان فً األدب المعاصر البشتاوي ٌحٌى سلٌم 
 
28131الب/    أزمة اإلنسان فً األدب المعاصر البشتاوي ٌحٌى  سلٌم 
 
28-1خرؾ/    أطلس المعجزات خرفً صالح 
 
21’06الج/    أسلوب التعلٌل و طربقه فً القرآن الكرٌم 4 دراسة نحوٌة الجنابً ٌونس عبد مبروك 
 
21’401 28-31جاب/    أسلوب التعقٌب القرانً 4 مقاربة جمالٌة جاب هللا أسامة عبد العزٌز 
 
21’06سعً/    أسلوب الشرط فً بخالء الجاحظ 4 دراسة فً المستوٌٌن سعٌد الكندي قمرٌة 
 التركٌبً والداللً    
 
28-431 28133شري/    أسلوب اإللتفات فً القرآن الكرٌم وأسراره شرٌقن مصطفى 
 
28-31حفن/    أسلوب الوعٌد فً القرآن الكرٌم حفنً عبد الحلٌم 
 
28-41 28133الز/   أحمدالزعبً    أسلوبٌات القصٌدة المعاصرة 4 دراسة حركة الشعر فً األردن 
8333-1383وفلسطٌن من      
 
21’402 2810قصو/    أسلوبٌة الرواٌة 4 مقاربة أسلوبٌة لرواٌة زقاق المدن لنجٌب قصوري ادرٌس 
 محفوظ    
 
28133حمد/    أسلوبٌة اإلنزٌاح فً شعر المعلقات حمد عبد هللا خضر 
 
28133حمد/    أسلوبٌة اإلنزٌاح فً شعر المعلقات حمد عبد هللا خضر 
 
28-38حما/    مساءالت فً الفكر واألدب 4 محاضرات حمادي عبد هللا 
 
21’98خطا/    لسالنٌات النص 4 مدخل إلى انسجام الخطاب خطابً محمد 
 
21’06الخ/    أصالة النحو العربً الخالدي كرٌم حسٌن 
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21’06الخ/    أصالة النحو العربً الخالدي كرٌم حسٌن ناصح 
 
21’1بنم/   1لسان اللسان ج1 بن منظور بن مكرم   
 
21’1بنم/   8لسان اللسان ج1 بن منظور بن مكرم   
 
21’01910اإل/   8ج1-1لسان العرب 4 ج1 اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   18ج1-11لسان العرب 4 ج1 اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   19ج1-10لسان العرب 4 ج1 اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   صري أبً الفضل جمال الدٌن 111اإلفرٌقً الم  16ج1-18لسان العرب 4 ج1   
 
21’01910اإل/   12ج1-11لسان العرب 4 ج1 اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   9ج1-0لسان العرب 4 ج1 اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   ل جمال الدٌن 111اإلفرٌقً المصري أبً الفض  6ج1-8لسان العرب 4 ج1   
 
21’01910اإل/   2ج1-1لسان العرب 4 ج1 اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   13ج1-3لسان العرب 4 ج1 اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   1لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   13لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   11لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   ل الدٌن 111اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جما  18لسان العرب 4 ج   
 
21’01910اإل/   10لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   19لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   18لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   8لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   0لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   9لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   8لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   6لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   1لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
21’01910اإل/   الدٌن 111اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال   2لسان العرب 4 ج   
 
21’01910اإل/   3لسان العرب 4 ج اإلفرٌقً المصري أبً الفضل جمال الدٌن 111   
 
28-39مرح/    أصالة الفكر العربً مرحبا محمد عبد الرحمان 
 
2111911181(33اال/)    لسان حضارة القرآن األوراؼً محمد 
 
21’1الخ/    لسانٌات من اللسانٌات الخوٌسكً زٌن كامل 
 
21’98مدا/    لسانٌات النص  نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري مداس أحمد 
 
21’98مدا/    لسانٌات النص 4 نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري مداس أحمد 
 
21’98خطا/    لسانٌات النص 4 مدخل إلى انسجام الخطاب خطابً محمد 
 
21’1مرت/   سانٌات النص والتبلٌػل مرتاض عبد الجلٌل   
 
21’98خطا/   1لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب ج1 خطابً محمد عبد الرحمن   
 
21’98خطا/   8لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب ج1 خطابً محمد عبد الرحمن   
 
21’98بوق/    لسانٌات الخطاب 4 مباحث فً التؤسٌس واإلجراء بوقرة نعمان 
 
21’1الج /     لسانٌات اإلختالؾ 4 الخصابص الجمالٌة لمستوٌات بناء النص الجزار محمد فكري 
 فً شعر الحداثة    
 
28-36ناي/   1أصالٌة أم إنفصالٌة ج ناٌت بلقاسم مولود قاسم   
 
28-36ناي/   8أصالٌة أم إنفصالٌة ج ناٌت بلقاسم مولود قاسم   
 
23218عبا/    أسالٌب البٌان عباس حسن فضل 
 
23218عبا/    أسالٌب البٌان عباس حسن فضل 
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23218علً/    أسالٌب البحث العلمً 4 االسس النظرٌة و التطبٌق العلمً علٌان ربحً مصطفى 
 
23218الم/    أسالٌب البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة المؽربً محمد كامل 
 
23218الس/    أسالٌب البدٌع فً البالؼة العربٌة السٌد شفٌع 
 
28الس /    أسالٌب التعبٌر األدبً السعافٌن إبراهٌم 
 
423218 28-31عبد/   ٌانٌةأسالٌب الطلب فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ 4 دراسة لؽوٌة ب عبد هللا محمد سعٌد   
 فً الموطؤ    
 
28-1فضل/    أسالٌب الشعرٌة المعاصرة فضل صالح 
 
21’406  28-31حمً /    أسالٌب العطؾ فً القرآن الكرٌم حمٌدة مصطفى 
 
2111911181صوم/    أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة صومان أحمد 
 
2111911181زاي/    أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة 4 بٌن المهارة و الصعوبة زاٌد فهد خلٌل 
 
2111911181رات/    أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق راتب قاسم عاشور 
 
28-48  28133زٌد/    أسالٌب رسم الشخصٌة المسرحٌة 4 قراءة فً مسرحٌة "مصرع زٌد عبد المطلب 
 كلٌوباترا" لشوقً    
 
21’406  28-1الد/    مسالك النحاة فً وجوه الرواٌات 4 عرض ودراسة لشروح أبٌات الدناع محمد خلٌفة 
 الكتاب    
 
428 28-31أول/    مسالك الثقافة اإلؼرٌقٌة الً العرب أولٌري 
 
23عاب /     مزالق فً طرٌق البحث اللؽوي و األدبً و توثٌق النصوص عابدٌن عبد المجٌد 
 
28-31طال/    مصابٌح السنن طالب عبد الرحمن 
 
428133 28-0الو/    مصادر نقد القصة القصٌرة و الرواٌة فً العراق الوابلً كرٌم 
 
28(26211خلً/)    مصادر األدب األندلسً خلٌفة أحمد ٌوسؾ 
 
28133خلً/    مصادر األدب و النقد خلٌفة أحمد ٌوسؾ 
 
21’3بلع/   السنة الثالثة الجامعٌة 9مصادر اللؽة 4  بلعٌد صالح   
 
23الع/    مصادر اللؽوٌات والبحث التربوي العماٌرة محمد 
 
21’06ٌاق /    مصادر التراث النحوي ٌاقوت محمد سلٌمان 
 
21’4010180 28داغ/    مصادر الدراسة األدبٌة داؼر ٌوسؾ اسعد 
 
28-39(68بوق/)   زابرٌةمصادر الوطنٌة الج بوقصة كمال   
 
23111خرب/    مصادر فقه اللؽة العربٌة 4 قراءة فً المادة و المنهج خربوش عبد الرحمان 
 
428133 28-1بنً/    مسار الشعر العربً الحدٌث و المعاصر بن ٌحً عباس 
 
28-39سعد/    (مسار قلم )ٌومٌات سعد هللا أبوالقاسم 
 
28133بعل/   ات مابعد الحداثة 4 تروٌض النص وتقوٌضمسارات النقد ومدار بعلً حفناوي   
 الخطاب    
 
21'01الح/    مسارات المعرفة والداللة الحباشة صابر 
 
23218الز/    أساس البالؼة الزمخشري أبً قاسم   محمود بن عمر 
 
23218الز/   ؼًٌ-أساس البالؼة 4 الجزء األول     أبب الزمخشري أبً قاسم جار هللا  محمود بن عمر   
 
23218الز/   ٌهم -أساس البالؼة 4 الجزء الثانً    المحتوى فؤد الزمخشري أبً قاسم   محمود بن عمر   
 
2111911181جاك/    أساسٌات اللؽة جاكبسون رومان 
 
2111911181زاي/    أساسٌات اللؽة العربٌة ومهارات اإلتصال زاٌد فهد خلٌل 
 
23218الض/   اسٌات البحث العلمًأس منذر الضامن عبد الحمٌد   
 
21’066سعً /   1أساسٌات علم الصرؾ 4 ج1 سعٌد عبد الستار   
 
21’066سعً / ب /    8أساسٌات علم الصرؾ 4 ج1 سعٌد عبد الستار   
 
21’066سعً /    0أساسٌات علم الصرؾ 4 ج1 سعٌد عبد الستار   
 
28عزم/    أساسٌات فً الفن التشكٌلً عزمً ٌعقوب 
 
23111الت/    أساسٌات فً إقتصاد اللؽة العربٌة التمٌمً مهدي  حسٌن 
 
28-1درو/    مسافات 4 شعر دروٌش نور الدٌن 
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2111911181ولد /   لمواحدة بٌن أقطارمساهمة اللؽة العربٌة فً التواصل والتامن وا ولدخلٌفة محمد العربً   
 المؽرب العربً    
 
21’1الم/    مسابل النحو العربً فً قضاٌا نحو الخطاب الوظٌفً المتوكل أحمد 
 
21’06الع/    مسابل خالفٌة فً النحو العكبري ابً البقاء 
 
28-31الن/    أسباب النزول النٌسابوري أبً الحسن 
 
28133الػ/    أشباه مختلفات الؽماري مصطفى محمد 
 
23218الػ /    مستدرك نهج البالؼة الؽطاء الهادي كاشؾ 
 
281331مدن/    مستقبل األدب المقارن فً ظل العولمة 4 ٌكون أو ال ٌكون111تلك مدنً محمد 
 هً المسؤلة    
 
2811911181الص/   اء والكتاب فًمستقبل اللؽة العربٌة 4 بؤقالم كبار العلماء واألدب الصدٌق محمد الصالح   
 القرن العشرٌن    
 
23218حسً/    أضواء بالؼٌة 4 على جزء الذارٌات حسٌن عبد القادر 
 
28-39(80سعد/)    أضواء تارٌخٌة 4 بحوث فً التارٌخ العربً اإلسالمً وشعوب أبو القاسم سعد هللا 
 وقومٌات...    
 
21’1كري/    أضواء على األلسنٌة كرٌدٌة هٌام 
 
28-8نوا/    أضواء على المسرح المدرسً ودراما الطفل 4 النظرٌة والتطبٌق نواصره جمال محمد 
 
23218قرج/    مستوى التحصٌل اللؽوي عند الطلبة من خالل مذكرات قرج أورٌدة 
موضوعات النحو أنموذجا-التخرج     - 
 
23218قرج/   مذكراتمستوى التحصٌل اللؽوي عند الطلبة من خالل  قرج أورٌدة   
موضوعات النحو أنموذجا-التخرج     - 
 
428133 28-0الق/    مستوٌات اللؽة السردٌة فً الرواٌة العربٌة القٌسً ماجد عبد هللا 
 
2111911181ناي/    ( مستوٌات اللؽة العربٌة 4 ) الثقافة العامة ناٌؾ سلٌمان 
 
28-40  28133الط/   لسرد العربً المعاصر 4 دراسة نظرٌةمستوٌات اللؽة فً ا الطلبة محمد سالم   
 تطبٌقٌة فً سٌمانطٌقا السرد    
 
21’01بنع/    مستوٌات تلقً النص األدبً 4 رحلة السندباد البحري األولى بن عابشة حسٌن أحمد 
 نموذجا    
 
28133(831سعد/)    أطٌاؾ النص 4 دراسات فً النقد اإلسالمً المعاصر سعد هللا محمد سالم 
 
28-1بنم/    مسٌرة الجزابر بن محمد عبد القادر 
 
21’06بنس/    أسرار النحو بن سلٌمان شمس الدٌن أحمد 
 
28-1عوا/    أسرار المرأة فً كلمات عواضة رضا 
 
28-31الس/    أسرار المعانً المثلى فً أسماء هللا الحسنى السٌد حسن د1محمود 
 
23218الج/   البالؼة فً علم البٌانأسرار  الجرجانً عبد القاهر   
 
28-40 28133سلً/     أسرار التخٌل الروابً سلٌمان نبٌل 
 
28عبً/    أسرار الكتابة اإلبداعٌة عبد الرحمن الربٌعً و النص المتعدد عبٌد محمد صابر 
 
28-428 28-1الػ/    أسرار الؽربة الؽماري مصطفى محمد 
 
2111911181مصط/   ة اللؽة 4 دراسة مقارنةأسرار صناع مصطفى محمد   
 
28-8سال/    مسرح الطفل 4 النظرٌة مصادر الثقافة فنون النص فنون العرض سالم أبوالحسن 
 
28-38018عبد/    مسرح الطفل المعاصر بٌن التربوٌة و الجمالٌة عبد المعطى محمد 
 
28-8حسن/    مسرح الطفل العربً 4 نصوص مسرحٌة حسن سلٌم أحمد 
 
28-8حسن/    مسرح الطفل العربً 4 نصوص مسرحٌة حسن سلٌم أحمد 
 
28-8شمً/    مسرح فوبرتال الراقص أو فن تدرٌب سمكة زٌنة رحالت فً شمٌت بوخن 
 عالم الرقص    
 
2321842818عاب/    مسرحة البالؼة العربٌة 4 تعلم وتعلٌم البالؼة عن طرٌق عابد رسمً علً 
علم البٌان -1ج-المسرح      
 
2321842818عاب/    مسرحة البالؼة العربٌة 4 تعلم وتعلٌم البالؼة عن طرٌق عابد رسمً علً 
علم البدٌع -8ج-المسرح      
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2321842818عاب/    مسرحة البالؼة العربٌة 4 تعلم وتعلٌم البالؼة عن طرٌق عابد رسمً علً 
علم المعانً -0ج-المسرح      
 
28-8الس/    مسرحٌات تجرٌبٌة عربٌة 4 كبرٌاء التفاهة فً بالد الالمعنى، السٌد حافظ 
 ...حدث كما حدث ولكن لم ٌحدث    
 
28-8برش/    مسرحٌات برشت 4 مسرحٌات برشت برتولت 
 
28-8اله/    مسرحٌات تشٌخوؾ الهمدانً أحمد علً 
 
28-09األ/    مصرع أحالم مرٌم الودٌعة األعرج واسٌنً 
 
23218الخ/    أسس المنهاج واللؽة الخرٌشا عنود الشاشٌن 
 
21’06الر/    أسس النحو العربً و الصرؾ و المهارات التحرٌرٌة فً الكتابة الراجحً شرؾ الدٌن علً 
 العربٌة    
 
28133(381بدو/)    أسس النقد األدبً عند العرب بدوي أحمد أحمد 
 
428133 28-1عام/    أسس النقد األدبً فً عٌار الشعر عامر فخر الدٌن 
 
28131قوق/    أسس المطنق الصوري قوقام رشٌد 
 
28131قوق/    أسس المطنق الصوري قوقام رشٌد 
 
21’01تشا/    أسس السٌمابٌة تشا ندلر دانٌال 
 
21’061حمو/    أسس اإلعراب ومشكالته حموده طاهر سلٌمان 
 
21’88دور/    أسس تدرٌس الترجمة التقنٌة دورٌو كرٌستٌن 
 
23111باي/    أسس علم اللؽة باي مارٌو 
 
21’061إبر/    أسس علم الصرؾ 4 تصرٌؾ األفعال و األسماء إبراهٌم رجب عبد الجواد 
 
28-1اله/   1369-1223مصطلح الشعر فً تراث العقاد األدبً} الهاشمً عبد الحفٌظ  } 
 
28133أوز/    مصطلحات التخطبة الشعرٌة فً التراث النقدي 4 بحث فً أوزكاري صالح 
 العناصر النقدٌة والموارد الفكرٌة    
 
2111911181بخً/   ةمصطلحات تقنٌة المعلومات فً اللؽة العربٌ بخٌت علً سٌد أحمد   
 
21’06الن/    مصطلحات علم أصول النحو 4 دراساة و كشاؾ معجمً النواجً أشرؾ ماهر محمود 
 
21’41 28133لصح/    مصطلحات عربٌة فً نقد مابعد البنٌوٌة لصحؾ حٌاة 
 
28-01تٌم/    أشطر من إبلٌس تٌمور محمود 
 
28-1عزة/   ومداح القبابل الوهرانٌةمصطفى بن ابراهٌم 4 شاعر بنً عامر  عزة عبد القادر   
 
28-090(331الر/)    أسطورة الخلق فً كتاب السد من الترنٌم الطقسً إلى التخٌٌل الربعً جالل 
 الفنً    
 
28133الر/    أسطورة الجسد 4 فً "حدث أبو هرٌرة قال1111"لمحمود المسعدي الربعً جالل 
 
28-0كام/    أسطورة سٌزٌؾ كامو البٌر 
 
21’01بار/    أسطورٌات 4 أسطرة الحٌاة الٌومٌة بارت روالن 
 
28-01111الش/    مسك الؽزال الشٌخ حنان 
 
21’06الط/    مشكالت نحوٌة الطوٌل محمد عبد المجٌد 
 
21’80عبد /    مشكالت اللؽة و التخاطب فً ضوء علم اللؽة النفسً عبد الفتاح نازك ابراهٌم 
 
28-31بنن/   كبن نبً مال   مشكالت األفكار فً العالم اإلسالمً 
 
28133سعً/    مشكالت الحداثة فً النقد العربً سعٌد سمٌر 
 
28-31بنن/    مشكالت الحضارة 4 الظاهرة القرآنٌة بن نبً مالك 
 
28-39بنن/    مشكالت الحضارة 4 فكرة اإلفرٌقٌة اآلسٌوٌة فً ضوء مإتمر بن نبً مالك 
 باندونج    
 
28-31بنن/    مشكالت الحضارة 4 وجهة العالم اإلسالمً بن نبً مالك 
 
28-31بنن/    مشكالت الحضارة بٌن الرشاد والتٌه بن نبً مالك 
 
28-40  28133كاظ/    مشكلة الحوار فً الرواٌة العربٌة كاظم نجم عبد هللا 
 
28133فضل/    أشكال التخٌل من فتات األدب و النقد فضل صالح 
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28133مفت /    مشكاة المفاهٌم 4 النقد المعرفً و المثاقفة مفتاح محمد 
 
28-31(68جال/)    أشعار شعبٌة من أقبابل جرجرة 4 قراءة نقدٌة فً كتاب هانوطو جالوي أمحمد 
 
21’06نحل/    أصول النحو العربً نحلة محمود أحمد 
 
21’06عٌد/     أصول النحو العربى 4 فى نظر النحاة و رأي ابن مضاء و ضوء عٌد محمد 
 علم اللؽة الحدٌث    
 
21’06عبد /    أصول النحو العربً فً ضوء مذهب ابن مضاء القطبى عبد الكرٌم بكرى 
 
28133الش/    أصول النقد األدبً الشاٌب أحمد 
 
28133أبو/    أصول النقد األدبً أبو كرٌشة طه مصطفى 
 
28133الو/    أصول النظرٌة النقدٌة القدٌمة من خالل قضٌة اللفظ والمعنى فً الودرنً أحمد 
 خطاب التفسٌر 4 نموذج الطبري    
 
21’88إسم/    أصول الترجمة العربٌة واإلنجلٌزٌة 4 النظرٌة والتطبٌق إسماعٌل صالح حامد 
 
21’88عقل/   فرنسً -عربً، عربً-أصول الترجمة والتعرٌب 4 فرنسً  عقل جان   
 
21’06أبو/    أصول التفكٌر النحوي أبو المكارم علً 
 
28حجا/    أصول الفكر العربً الحدٌث عند الطهطاوي حجازي محمود فهمً 
 
28-31حسً/    أصول الفقه اإلسالمً حسٌن أحمد فراج 
 
23111(83111إما /)    أصول الفقه اإلسالمً إمام محمد كمال الدٌن 
 
28-31بوب/    أصول الفقه فً الفكر اإلسالمً 4 الحدٌث والمعاصر تجدٌد أم بوبكر جٌاللً 
 تردٌد    
 
23218بلع/    أسبلة المنهجٌة العلمٌة فً اللؽة و األدب بلعلى آمنة 
 
23218بلع/   ؽة و األدبأسبلة المنهجٌة العلمٌة فً الل بلعلى آمنة   
 
21’41 21’01الح/    أسبلة الداللة وتداولٌات الخطاب 4 مقاربات عرفانٌة تداولٌة الحباشة صابر 
 
21’41 21'01الح/    أسبلة الداللة وتداولٌات الخطاب 4 مقاربات عرفانٌة تداولٌة الحباشة صابر 
 
428133 28-1الع/    أسبلة الشعرٌة 4 بحث فً آلٌة اإلبداع الشعري العشً عبد هللا 
 
28131بال/    أسبلة الكتابة بالنشو مورٌس 
 
21’09عكا /    أصوات اللؽة 4 دراسة فً األصوات و مخارجها و صفاتها و عكاشة محمود 
 تماثلها    
 
21’09عبد/    أصوات اللؽة العربٌة بٌن الفصحى و اللهجات عبد هللا رمضان 
 
28-1بوم/    لك القلب أٌتها السنبلة 4 شعر بومنجل عبد الملك 
 
28-09بوش/    لكل قصة 111 قصة !! 111 4 حوارات إبداعٌة هادبة بوشفٌرات عبد العزٌز 
 
2111911181مؤل/    مكانة اللؽة العربٌة بٌن اللؽات العالمٌة 4 نصوص أعمال  الندوة المجلس األعلى للؽة العربٌة 
 
28-31الح/   معلومة ودلٌل عللى مصداقٌة اإلسالم الجلٌل1333أكثر من  الحارثً ابً معاذطالل   
 
28-39هٌك/   4 السالح و السٌاسة 10أكتوبر هٌكل محمد حسنٌن   
 
28-01111هكس/    ..لكً ٌقؾ الزمن هكسلً ألدوس 
 
28-8حبً/    مكونات الخطاب السردي 4 مفاهٌم نظرٌة حبٌلة الشرٌؾ 
 
428133 28-1الع/)    مكونات اإلبداع فً الشعر العربً القدٌم 4 ابن طباطبا نموذجا العرضاوي رانٌة محمد شرٌؾ صالح 
 
28-41 28433برك/    )أقنعة التراث الصوفً 4 فً الشعر العربً و التركً الحدٌث بركات عبد الرزاق 
 (الحالج نموذجا    
 
28133بلع/    مقاالت لؽوٌة بلعٌد صالح 
 
28-1اله/    مقامات الهمذانً 4 آثار أدبٌة الهمذانً بدٌع الزمان 
 
28-1اله/    مقامات بدٌع الزمان الهمذانً الهمذانً أبً الفضل بدٌع الزمان 
 
28-1عطً/    مقامات بدٌع الزمان الهمذانً 4 دراسة فً نثر القرن الرابع عطٌة عبد الهادي عبد هللا 
 الهجري    
 
28-48 28133كاظ/    مقاالت فً النقد واألدب والظاهرة األدبٌة كاظم نجم عبد هللا 
 
21’1ك1ا1ع/    مقاالت فً األدب واللسانٌات كلٌة األداب والعلبوم اإلنسانٌة 
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28-48 28133الش/    مقاالت فً المسرح الشمالن أحمد عٌسى 
 
21’1بلخ/    مقاالت فً التداولٌة والخطاب بلخٌر عمر 
 
28-31إبر/    مقاالت فً التربٌة و تهذٌب األخالق إبراهٌم ولٌد عبد المجٌد 
 
21’488 21'02ؼزا/    مقاالت فً الترجمة و األسلوبٌة ؼزالة حسن 
 
28133الج/    مقامات و رسابل اندلسٌة 4 نصوص و دراسات ال جرانخا فرناندودي 
 
21’06بنؤ /    مقالة فً الفعل العربً بن أخطانا محمد 
 
28-09بوج/    لقاح بوجدرة رشٌد 
 
28-31شلب/    مقارنة األدٌان 4 أدٌان الهند الكبرى شلبً أحمد 
 
2111911181بلع /    مقاربات منهجٌة بلعٌد صالح 
 
28-48 28133صال/    مقاربات فً الخطاب الروابً صالح عالٌة محمود 
 
428133 28-0الم/    مقاربات فً السرد 4 الرواٌة والقصة فً السعودٌة المناصرة حسٌن 
 
28-41 28133دحو/    مقاربات فً الشعر الشعبً العربً فً الجزابر دحو العربً 
 
428133 28-0(68بوم/)   قصة القصٌرة الجزابرٌة المعاصرةمقاربة نقدٌة لل بومرزوق زٌن الدٌن   
 
23218جاب/    مقاربة البٌان والداللة فً النسقٌن 4 البالؼً و االصولً جاب هللا اسامة عبد العزٌز 
 
428133 28-0الع/     مقاربة الواقع فً القصة القصٌرة المؽربٌة 4 من التؤسٌس الى العوفً نجٌب 
 التجنٌس    
 
28-1مطر/    مقتطفات من حدابق الشعر مطر أحمد 
 
28-31ألً/    مقدمة للنفري 4 دراسة فً فكر وتصوؾ محمد بن عبد الجبار الٌوسؾ ٌوسؾ سامً 
 
21’010خلً/    مقدمة لدراسة التراث المعجمً العربً خلٌل حلمً 
 
23111خلً/    مقدمة لدراسة علم اللؽة خلٌل حلمً 
 
21’01إسم/    مقدمة لدراسة علم الداللة فً ضوء التطبٌق القرانً و النص إسماعٌل طالب محمد 
 الشعري    
 
23111خلً /    مقدمة لدراسة فقه اللؽة خلٌل حلمً 
 
28133محم/    مقدمة فً مناهج النقد األدبً وتحلٌل النص محمود عصام 
 
28-8سال/    مقدمة فى نظرٌة المسرح الشعرى سالم أبو الحسن 
 
28-8صقر/    مقدمة فً نظرٌة المسرح الفكري مع التطبٌق صقر أحمد 
 
21’1باق/    مقدمة فً نظرٌة القواعد التولٌدٌة باقر مرتضى جواد 
 
281119ابر/    مقدمة فً األدبٌن الٌونانً والرومانً عبودي محمد إبراهٌم 
 
21’02بنخ/    مقدمة فً األسلوبٌة بن خوٌة رابح 
 
21’1عاط/   دعاطؾ فضل محم   مقدمة فً اللسانٌات 
 
21’1فضل/    مقدمة فً اللسانٌات فضل عطؾ محمد 
 
21’1بره/    مقدمة فً اللسانٌات برهومة عٌسى 
 
21’3فار/    مقدمة فً اللؽوٌات المعاصرة فارغ شحدة 
 
21’3األ/    مقدمة فً التطور اللؽوي األصؽر روبرت إي 
 
28-31مرس/    مقدمة فً الفولكلور مرسى أحمد على 
 
2811911181(331الع/)    مقدمة فً تارٌخ األدب العربً 4 دراسة فً بنٌة العقل العربً العطار سلٌمان 
 
21’401 2818ٌون/    مقدمة فً علمً الداللة و التخاطب ٌونس علً محمد محمد 
 
2813إبن /     مقدمة إبن خلدون بن خلدون عبد الرحمان بن محمد 
 
28-39/الت   1أقوم المسالك فً معرفة أحوال الممالك ج التونسً خٌر الدٌن   
 
28-39الت/   8أقوم المسالك فً معرفة أحوال الممالك ج التونسً خٌر الدٌن   
 
28133الس/   8مع المصادر فً اللؽة و األدب 4 نقد لمراجع اللؽة واألدب 4 ج السمرابً إبراهٌم  . 
 
28133الس /   اهٌمالسمرابً إبر   مع المصادر فً اللؽة واألدب 4 نقد لمراجع اللؽة و األدب 
 الجزء األول-    
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428133 28-1الج/    مع الشعر والشعراء فً األندلس الجنابً محمد شاكر 
 
28-39(68شري/)    مع الفكر السٌاسً الحدٌث 4 والمجهود اإلدٌولوجً فً الجزابر شرٌط عبد هللا 
 
28-39بوع/    مع تارٌخ الجزابرفً الملتقٌات الوطنٌة و الدولٌة بوعزٌز ٌحً 
 
28-1(68الط/)    مع شعراء المدرسة الحرة بالجزابر الطمار محمد 
 
2111911181الم/    معلم اللؽة العربٌة فً معاٌٌر إعداده العلمٌة و المهنٌة و الموسوي احمد عبد المحسن 
 (الثقافٌة)دراسة وصفٌة    
 
28-39الص/    أعالم من منطقة القبابل الصدٌق محمد الصالح 
 
281331جمع/    أعمال الملتقى االول للمقارنٌن العرب حول موضوع االدب جامعة عنابة 
 المقارن عند العرب 4 المصطلح و المنهج    
 
90111جال/    أعمال الملتقى الدولً الثانً حول اللؽة األمازٌؽٌة من التقلٌد جالوي محمد 
 الشفوي إلى حقل الؽبداع و التؤلٌؾ    
 
28-39وزا/    أعمال الملتقى الدولً عن إشكالٌة التحرر وزارة المجاهدٌن 
 
28-39وزا/   هدٌنوزارة المجا   أعمال الملتقى الوطنً األول والثانً حول دور الزواٌا إبان 
 المقاومة والثورة التحرٌرٌة    
 
2111911181الم/    أعمال الملتقى الوطنً حول 4 التخطٌط اللؽوي أعمال الملتقى 
 
28-1بلع/    أعمال األمسٌة الشعرٌة بلعٌد صالح 
 
28-439  28الع /    - أعالم األدب العربً الحدٌث و اتجاهاتهم الفنٌة 4 الشعر العشماوي محمد زكً 
النقد االدبً -القصة  -المسرح       
 
28-39الع/    : أعالم األدب العربً الحدٌث و اتجاهاتهم الفنٌة العشماوي محمد زكً 
 الشعر،المسرح،القصة،النقد األدبً    
 
28-39نصا/    أعالم األدب اإلنجلٌزي نصار نواؾ 
 
28-39(68فضل/)    أعالم الجزابر 4 الشٌخ السعٌد أبهلول الورتالنً فً مجموعة من فضالء محمد الطاهر 
1283-ه1816رسابله و مجالسه و فتاوٌه      
 
28-39ممل/   حول مإلفات 8311دٌسمبر 1أعمال الٌوم الدراسً بتارٌخ 4  مخبرالممارسات اللؽوٌة   
 ؼز الدٌن مٌهوبً    
 
23111فٌر/   0أعالم الفكر اللؽوي 4 التقلٌد اللؽوي العربً ج1 فٌرستٌج كٌس   
 
23111هار/   1أعالم الفكر اللؽوي 4 التقلٌد الؽربً من سقراط إلى سوسٌر ج1 هارٌس روي   
 
23111جون/   8أعالم الفكر اللؽوي 4 التقلٌد الؽربً فً القرن العشرٌن ج1 جون إي جوزٌؾ   
 
28-39بوع/   1أعالم الفكر و الثقافة فً الجزابر المحروسة ج بوعزٌز ٌحً   
 
28-39بوع/   8أعالم الفكر و الثقافة فً الجزابر المحروسة ج بوعزٌز ٌحً   
 
21’06مؤل/   بالمكتبة 8331افرٌل 89-80أعمال تسٌٌر النحو   المنعقدة فً  المجلس األعلى للؽة العربٌة   
 الوطنٌة    
 
28133حسن/    أعالم فً النثر العباسً حسن حسٌن الحاج 
 
21’010428-8عٌد/    أعالم ومصطلحات المسرح األروبً 4 قاموس منهجً لدارسً عٌد كمال الدٌن 
 الفنون فً الوطن العربً    
 
28-439  28حطً/   1أعالم ورواد فً األدب العربً 4 ج حطٌط كاظم   
 
28-439  28حطً/   8بً 4 جأعالم ورواد فً األدب العر حطٌط كاظم   
 
28-439  28حطً/   8أعالم ورواد فً األدب العربً 4 ج حطٌط كاظم   
 
21’06األ/   1مؽنى اللبٌب عن كتب األعارٌب 4 ج1 األنصاري جمال الدٌن بن هشام   
 
21’06األ/   8مؽنى اللبٌب عن كتب األعارٌب 4 ج1 األنصاري جمال الدٌن بن هشام   
 
21’06األ /   الجزء االول-مؽنى اللبٌب األنصاري جمال الدٌن بن هشام   
 
28131جون/    معنى التحلٌل النفسً جونز أرنست 
 
28-01فرك/    أعمدة الؽبار إلٌاس فركوح 
 
28-1الش/    أعمدة سمر قند الشٌخ جعفر حسب 
 
428133 28-1لفت/   محدثٌنمعلقة أمرئ القٌس فً دراسات القدامى وال لفتة ضٌاء ؼنً   
 
428133 28-1لفت/    معلقة امرئ القٌس فً دراسات القدامى و المحدثٌن لفتة ضٌاءؼنً 
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28-38عبد/    معالم المقال األدبً الصحفً عبد الحمٌد عبدالرحمان علً 
 
23218عبد/    معالم البحث األدبً عبد الحمٌد علً عبد الرحمن 
 
28133الج /    معالم فً النقد األدبً الجوٌنً مصطفى الصاوي 
 
21’06الس/   1معانً النحو 4 ج1 السامرابً فاضل صالح   
 
21’06الس/   8معانً النحو 4 ج1 السامرابً فاضل صالح   
 
21’06الس/   40 ج1 معانً النحو السامرابً فاضل صالح   
 
21’06الس/   9معانً النحو 4 ج1 السامرابً فاضل صالح   
 
21’06الح/   31معانً األحرؾ العربٌة 4 ج1 الحصنً إٌاد   
 
21’06الح/   38معانً األحرؾ العربٌة 4 ج1 الحصنً إٌاد   
 
21’06الط/    معانً الحروؾ ومخارجها و  أصواتها فً اللؽةالعربٌة الطرٌفً ٌوسؾ عطا احمد 
 
28-191(68دال/ )    : CHANSONS DE LA CASBAH = أؼانً القصبة دالً أحمد أمٌن 
 القصٌد الشعبً    
 
28-01110سفط/    مؽامرات الطفل المتمرد 4 رواٌة سفطى أحمد 
 
28-01110مور/    مؽامرات كارال مورافٌا البرتو 
 
428133 28-0عبً/    مؽامرة التجنٌس الروابً 4 سإال الجنس و النوع عبٌد محمد صابر 
 
28-41 28133إبر/    مؽالطات فً حٌاة خلٌل مطران وشعره ابراهٌم ٌوسؾ خالد 
 
28131الش/    لؽات و تفكٌكات فً الثقافة العربٌة الشرقاوي عبد الكبٌر 
 
23111ٌاق/    .معاجم الموضوعات فً ضوء علم اللؽة الحدٌث ٌاقوت محمود 
 
28133الج/    معاجم فً النقد االدبً الجوٌنً مصطفى الصاوي 
 
28-39سوي/    معارك خالد بن الولٌد سوٌد ٌاسٌن 
 
28-41 28133بٌط/    مظاهر المجتمع ومالمح التجدٌد من خالل الشعر فً العصر بٌطام مصطفى 
(هـ808-108العباسً األول 4 ]      
 
28-39(68الع/)   1389-1203مظاهر المقاومة الجزابرٌة العلوي محمد الطٌب   
 
21’06أبو/    مظاهر التجدٌد النحوي لدى مجمع اللؽة العربٌة فً القاهرة أبو الهٌجاء ٌاسٌن 
 
28-1هنً/    مظاهر التجدٌد فً الشعر األندلسً قبل سقوط قرطبة هنً عبد القادر 
 
28-40  28133(68عام/)   ة القصٌرة بالجزابرمظاهر التجدٌد فً القص عامر مخلوؾ   
 
21’06الش/    مظاهر الجدة فً التفكٌر اللؽوي الشاٌب فوزي حسن 
 
28-31(68بلع /)    مظاهر وحدة المجتمع الجزابري من خالل فنون القول الشعبٌة بلعٌد صالح 
 
28-01116فان/    معذبو األرض 4 بحث فانون فرانز 
 
28133بوخ/   بً الحدٌثلؽة النقد األد بوخالفة فتحً   
 
428133 28-1بنً/    لؽة التضاد فً شعر أمل دنقل بنً عامر عاصم محمد أمٌن 
 
428133 28-1بنً/    لؽة التضاد فً شعر أمل دنقل بنً عامر عاصم محمد أمٌن 
 
28محم/    لؽة الجسد فً األدب 4 ٌوسؾ إدرٌس نموذجا محمود سعٌد 
 
28-31الح/    لؽة الجسد فً التراث الشعبً العربً الحدٌثً طالل سالم 
 
2111911181بلع/    لؽة الصحافة بلعٌد صالح 
 
28-28133441عٌد/    لؽة الشعر 4 قراءة فً الشعر العربً المعاصر عٌد رجاء 
 
28-41 28133قاس/    لؽة الشعر العربً قاسم عدنان حسٌن 
 
428133 28-1الو/   لحدٌث 4 مقوماتها و طقاتها اإلبداعٌةلؽة الشعر العربً ا الورقً السعٌد   
 
2111911181الع/    لؽة الطفل العربً و المنظومة اللؽوٌة فً مجتمع العربً العٌاشً 
الجزابرأنموجا-المعرفة     - 
 
21’019مار/    لؽة الكتاب بٌن الخطؤ والصواب 4 معجم ٌتناول صٌػ الكتابة مارون ٌوسؾ 
 المؽلوطة وٌصوب معانٌها الداللٌة شرحا وتعلٌال    
 
28-31هال/    لؽة القرآن الحدٌث هالل عبد الؽفار حامد 
 
21’406  28-31بلع/    لؽة القرآن الكرٌم 4 دراسة لسانٌة للمشتقات فً الربع األول بلعرج بالقاسم 
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21’406  28-31خان/    لؽة القرآن الكرٌم 4 دراسة لسانٌة تطبٌقٌة للجملة فً سورة البقرة خان محمد 
 
21’019عبد/    لؽة العرب 4 معجم مطول للؽة العربٌة ومصطلحاتها الحدٌثة عبد المسٌح جورج متري 
د-أ 1ج1      
 
28-01133الب/    "لعبة الصورة و المرآة "مدنً صالح فً مقاماته الباشا ناشد سمٌر 
 
21’4019  28-1ٌعق /    معجم  آللا الشعر 4 أجمل األبٌات و أشهرها ٌعقوب إمٌل 
 
21’010محم/    معجم ألفاظ الكالم فً العامٌة المعاصرة 4 دراسة داللٌة تؤصٌلٌة محمد داود محمد 
 و معجم    
 
21’019’06الد/    معجم نحوي لؽوي الدبس لطفً عثمان 
 
21’019نور/   عربً -معجم نور الدٌن الوسٌط 4 عربً نور الدٌن عصام   
 
28-439 21'019بنش/    معجم آداب اللؽة العربٌة واألدب الفرنكفونً المؽاربً بن شٌخ جمال الدٌن 
 
21’010الح/    معجم أسماء األصوات و حكاٌاتها الحمور محمد عواد 
 
21’010الم/   عربً-معجم مسابل النحو و الصرؾ فً تاج العروس 4 عربً المعري شوقً   
 
21’01910زٌت/   فرنسً -إنجلٌزي -معجم مصطلحات نقد الرواٌة 4 عربً زٌتونً لطٌؾ   
 
21’019’06عبا /    معجم مصطلحات النحو والصرؾ والعروض والقافٌة عبادة محمد إبراهٌم 
 
21’4019 28133مطل/   عربً -معجم مصطلحات النقد العربً القدٌم 4 عربً مطلوب أحمد   
 
21’01010وهب/   عربً -فرنسً  -معجم مصطلحات األدب 4 إنجلٌزي  وهبه مجدي   
 
21’4019 28-31آبا/    معجم مصطلحات الحدٌث وعلومه وأشهر المصنفٌن فٌه آبادي ألخٌر أبو اللٌث 
 
21’0101801صبر/    معجم مصطلحات الصناعات النسٌجٌة صبري عبد المنعم 
 
21'010إدر/    معجم مصطلحات الفلسفة فً النقد و البالؼة العربٌٌن إدرٌسو سالم أحمد 
 
21’019128عبد/   إنجلٌزبة؛ عربً -معجم مصطلحات علم اللؽة 4 فرنسً عبد هللا توفٌق عزٌز  - 
فرنسً-عربً -إنجلٌزي      
 
21’019الب/    معجم مصطلحات علم الفلسفة البزاز توفٌق عزٌز عبد هللا 
 
21’01910الس /    معجم مقالٌد العلوم فً الحدود و الرسوم عباده محمد إبراهٌم 
 
21’019بنز/    معجم مقاٌٌس اللؽة بن زكرٌا الحسٌن أحمد بن فارس 
 
21’019بنز/   0معجم مقاٌٌس اللؽة   ج بن زكرٌا ألبً الحسٌن أحمد بن فارس   
 
21’019بنز/   9معجم مقاٌٌس اللؽة   ج بن زكرٌا ألبً الحسٌن أحمد بن فارس   
 
21’019بنز/   8معجم مقاٌٌس اللؽة   ج بن زكرٌا ألبً الحسٌن أحمد بن فارس   
 
21’019بنز/   6معجم مقاٌٌس اللؽة   ج بن زكرٌا أبً الحسٌن أحمد بن فارس   
 
21’019بنز/   31معجم مقاٌٌس اللؽة 4 ج1 بن زكرٌا أبً الحسٌن أحمد بن فارس   
 
21’019بنز/   38معجم مقاٌٌس اللؽة 4 ج1 بن زكرٌا أبً الحسٌن أحمد بن فارس   
 
21’0101801شري/    معجم أعالم النقد العربً فً القرن العشرٌن شرٌبط شرٌبط أحمد 
 
21’010180(68نوي/)   الجزابر 4 من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضرمعجم أعالم  نوٌهض عادل   
 
21’1010 288’06الد/    معجم لؽة النحو العربً عبد المسٌح جورج 
 
21’4019 28-39ٌوس/    معجم المإلفٌن المعاصرٌن فً آثارهم المخطوطة والمفقودة وما ٌوسؾ محمد خٌر رمضان 
 طبع منها أو حقق بعد وفاتهم    
 
21’4019 28-31عبد/    معجم األمثال العربٌة الشامل 4 فصٌح، مولد، عامً، شعبً عبد الرحمان عفٌؾ محمد 
 معاصر    
 
21’019’06عبد/    معجم األبنٌة العربٌة 4 األسماء و األفعال و المصادر عبد الداٌم أحمد محمد 
 
21119111814الض/    معجم المترادفات واألضداد الضناوي سعدي 
  3  ’8    
 
21’010180الج/   1مج 8338معجم األدباء من العصر الجاهلً حتى سنة  الجبوري كامل سلمان   
 
21’010180الج/   0مج 8338معجم األدباء من العصر الجاهلً حتى سنة  الجبوري كامل سلمان   
 
21’010180الج/   9مج 8338معجم األدباء من العصر الجاهلً حتى سنة  الجبوري كامل سلمان   
 
21’010180الج/   8مج 8338معجم األدباء من العصر حتى الجاهلً سنة  الجبوري كامل سلمان   
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21’010180الج/   8مج 8338معجم األدباء من العصر حتى الجاهلً سنة  الجبوري كامل سلمان   
 
21’010180الج/   6مج 8338معجم األدباء من العصر حتى الجاهلً سنة  الجبوري كامل سلمان   
 
21’010180الج/   1مج 8338معجم األدباء من العصرالجاهلً حتى سنة  الجبوري كامل سلمان   
 
21’4019  28-39الح/   1ب إلى معرفة األدٌب 4 جمعجم األدباء أو إرشاد األدٌ الحموي أبً عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا111   
 
21’4019  28-39الح/   8معجم األدباء أو إرشاد األدٌب إلى معرفة األدٌب 4 ج الحموي أبً عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا111   
 
21’4019  28-39الح/   0معجم األدباء أو إرشاد األدٌب إلى معرفة األدٌب 4 ج الحموي أبً عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا111   
 
21’4019  28-39الح/   9معجم األدباء أو إرشاد األدٌب إلى معرفة األدٌب 4 ج الحموي أبً عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا111   
 
21’4019  28-39الح/   8معجم األدباء أو إرشاد األدٌب إلى معرفة األدٌب 4 ج الحموي أبً عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا111   
 
21’019دٌا/   بدٌاب كوك   معجم األخطاء الشابعة أو قل وال تقل 
 
21’010421’06بقا/    معجم األسماء بقاعً إٌمان 
 
21’019مون/    معجم اللسانٌات مونان جورج 
 
21’019آر/    معجم المصطلحات األدبٌة آرون بول 
 
2’2321844010198مطل/   عربً -معجم المصطلحات البالؼٌة وتطورها 4 عربً مطلوب أحمد   
      
 
21'019'06الس/    معجم المصطلحات الصرفٌة السامرابً علً جمٌل 
 
21’010(23وهب/)    معجم المصطلحات العربٌة فً اللؽة و األدب وهبه مجدي 
 
21’019عبد/   1معجم األصول فً التراث العربً ج عبد الجلٌل عبد القادر   
 
21’019عبد/   8معجم األصول فً التراث العربً ج عبد الجلٌل عبد القادر   
 
21’019عبد/   8معجم األصول فً التراث العربً ج عبد الجلٌل عبد القادر   
 
21’019الس/)    معجم اللؽات السابق جروان 
 
21’010عمر/    معجم اللؽة العربٌة المعاصرة المجلد االول عمر أحمد مختار 
 
21’010عمر/    معجم اللؽة العربٌة المعاصرة المجلد الثالث عمر أحمد مختار 
 
21’010عمر/    معجم اللؽة العربٌة المعاصرة المجلد الثانً عمر أحمد مختار 
 
21’010عمر/    معجم اللؽة العربٌة المعاصرة المجلد الرابع عمر أحمد مختار 
 
21’010421’06بقا/    معجم األفعال بقاعً إٌمان 
 
21’4019  28-31الق/    معجم االلفاظ القرآنٌة ومعانٌها المسمى التحفة القلٌبٌة فً حل القلٌبً الشٌخ موسى 
 األلفاظ القرآنٌة    
 
21’019عبد/   1معجم االصول فً التراث العربً ج عبد الجلٌل عبد القادر   
 
21’010عطا/   ؤثٌلً و  داللًمعجم االفعال الرباعٌة فً العربٌة 4 ت عطا هللا الٌاس   
 
21’010الم/    .......معجم التثقٌؾ اللؽوي 4 الخطؤ الشابع1 العامً الفصٌح المعري شوقً 
 
21’010الع/    معجم التصحٌحات اللؽوٌة المعاصرة 4 ٌعالج األؼالط اللؽوٌة فً العنبكً ؼازي جاسم 
 األلفاظ والتعابٌر الفصٌحة    
 
21’019 -31عتر/    معجم التعبٌرات القرآنٌة عترٌس محمد 
 
21’019(368سعد/)    معجم الجذور العربٌة للكلمات األمازٌؽٌة البربرٌة سعدي عثمان 
 
21’010421’06بقا/    معجم الحروؾ بقاعً إٌمان 
 
21’019األ/    معجم السٌمٌابٌات األحمر فٌصل 
 
21’010180مرت/    معجم الشعراء الجزابرٌٌن فً القرن العشرٌن مرتاض عبد الملك 
 
21’4019 28-39عبو/    معجم الشعراء العرب 4 من الجاهلٌة إلى نهاٌة القرن العشرٌن عبود خازن 
4 حرؾ األلؾ 31ج      
 
21’4019 28-39عبو/    معجم الشعراء العرب 4 من الجاهلٌة إلى نهاٌة القرن العشرٌن عبود خازن 
حرؾ السٌن -لباء 4 حرؾ ا 38ج      
 
21’4019 28-39عبو/    معجم الشعراء العرب 4 من الجاهلٌة إلى نهاٌة القرن العشرٌن عبود خازن 
حرؾ القاؾ -4 حرؾ الشٌن  30ج      
 
21’4019 28-39عبو/    معجم الشعراء العرب 4 من الجاهلٌة إلى نهاٌة القرن العشرٌن عبود خازن 
لٌاءحرؾ ا -4 حرؾ الكاؾ  39ج      
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21’01عمر/    معجم القراءات القرآنٌة مع مقدمة فً القراءات وأشهر القراء عمر أحمد مختار 
1ج      
 
21’01عمر/    معجم القراءات القرآنٌة مع مقدمة فً القراءات وأشهر القراء عمر أحمد مختار 
8ج      
 
21’01عمر/    معجم القراءات القرآنٌة مع مقدمة فً القراءات وأشهر القراء عمر أحمد مختار 
0ج      
 
21’01عمر/    معجم القراءات القرآنٌة مع مقدمة فً القراءات وأشهر القراء عمر أحمد مختار 
9ج      
 
21’01عمر/    معجم القراءات القرآنٌة مع مقدمة فً القراءات وأشهر القراء عمر أحمد مختار 
8ج      
 
21’01عمر/    معجم القراءات القرآنٌة مع مقدمة فً القراءات وأشهر القراء عمر أحمد مختار 
6ج      
 
21’019’06ٌوس/    معجم القواعد النحوٌة ٌوسؾ مجدي ابراهٌم 
 
21'019دور/    معجم العلوم االنسانٌة دورٌته جان فرانسوا 
 
21’019دور/    معجم العلوم االنسانٌة دورٌته جان فرانسوا 
 
21’019ٌعق/    معجم اإلعراب ٌعقوب إمٌل بدٌع 
 
21’019بوط/   عربً -معجم تصحٌح لؽة اإلعالم 4 عربً بوطالب عبد الهادي   
 
21’019’06بٌو/    معجم تصرٌؾ األفعال العربٌة بٌومً حسن 
 
21’019’06لد/ا    معجم تصرٌؾ األفعال العربٌة زابد فهرس تصنٌفً باألفعال الدحداح أنطوان 
 
21’01910األ /   مج-معجم تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
       
 
21’01910األ /   مج-معجم تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
       
 
21’01910األ /   مج-معجم تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
     3 
 
21’01910األ /   مج-معجم تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
       
 
21’010الح/    معجم دٌوان أشعار النساءفً صدر اإلسالم الحٌالً لٌلى محمد 
 
21’019ؼطا/    معجم شعراء تهذٌب اللؽة ؼطاشة داود 
 
21’019’06هار/    معجم شواهد العربٌة هارون عبد السالم محمد 
 
21’01018’06الد/    معجم قواعد اللؽة العربٌة فً جداول و لوحات زابد مسرد الدحداح أنطوان 
 .بالمصطلحات عرب1ً إنجلٌزي1 فرنسً    
 
21’019’06رجب/    معجم علماء اللؽة والنحو فً األندلس من الفتح إلى سقوط رجب عبد الجواد ابراهٌم 
 الخالفة    
 
21’010جبو/    معجم عبد النور 4 عربً فرنسً جبور 
 
21’0101981جوز/    معجم عٌن الفعل جوزٌؾ الٌاس 
 
21’010لوب/    معجم ؼرابب اللؽة الدامونً حسٌن علً 
 
28-1عبد/    معراج السنونو 4 شعر عبد الكرٌم أحمد 
 
28-0كام/    أعراس كامو ألبٌر 
 
28-39عفل/    معركة المصٌر الواحد عفلق مٌشٌل 
 
28-31الػ/    معركة المصحؾ فً العالم اإلسالمً الؽزالً محمد 
 
28-1الخ/     مظفر النواب 4 شاعر المعارضة السٌاسٌة والؽضب القومً الخٌر هانً 
 
2111911181ؼان/    لؽوٌات ؼانم خالد 
 
21’06قلق/    لؽوٌات قلقٌلة عبده عبد العزٌز 
 
21’06بنح/    مفاتٌح اللؽة العربٌة بن حمودة بوعالم 
 
428133 28-1الؾ/    ....مفاتٌح القصٌدة الجاهلٌة نحو رإٌة نقدٌة جدٌدة الفٌفً عبد هللا بن أحمد 
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28133عوي/    مفارقة التباٌن فى النقد واإلبداع 4 جماعة الدٌوان ـ نجٌب محفوظ عوٌن أحمد 
 نموذجٌن :    
 
28-8الع/    آفاق مسرحٌة العذاري طارق عبد الكاظم 
 
28133فلً/    آفاق النص 4 قضاٌا أدبٌة فً الشعر و السرد و النقد فلٌح مضحً أحمد 
 
28الص/    آفاق األدب فً العصر األموي الصفار ابتسام مرهون 
 
28-8عبد/    آفاق المسرح الشعري المعاصر مراٌا الوهن للشاعر محمود عبد الخالق نادر أحمد 
 الدٌدامونى 4 دراسة تطبٌقٌة    
 
28-40  28133شاه/    آفاق الرواٌة 4 البنٌة والمإثرات 4 دراسة شاهٌن محمد 
 
21’88الد/    مفاهٌم الترجمة 4 المنظور التعرٌبً لنقل المعرفة الدٌداوي محمد 
 
28133ناظ/    مفاهٌم الشعرٌة 4 دراسة مقارنة فً االصول و المهج و المفاهٌم ناظم حسن 
 
28133مرت /     مفاهٌم جمالٌة فً الشعر العربً القدٌم 4 )محاولة تنظٌرٌة مرتاض محمد 
 (وتطبٌقٌة    
 
28133درا/   حمددرابسة محمود أ   مفاهٌم فً الشعرٌة 4 دراسات فً النقد العربً القدٌم 
 
21'81الع/    مفاهٌم و قضاٌا سوسٌولسانٌة العشٌري محمد نافع 
 
214423218’06الس/    مفتاح العلوم السكاكً أبً ٌعقوب ٌوسؾ بن محمد 
 
21’061األ/    مفتاح اإلعراب األنصاري محمد بن علً 
 
28-31الت/    مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول التلمسانً محمد بن أحمد 
 
28-39لون/    مفدي زكرٌا شاعر الثورة لونٌسً رابح 
 
428133 28-0صمو/    أفق التحوالت فً القصة القصٌرة 4 شهادات ونصوص صموبٌل إبراهٌم 
 
428133 28-1الب/   فً النقد العربً القدٌممفهوم النثر الفنً وأجناسه  البشٌرقط مصطفى   
 
28-31أبو /    مفهوم النص 4 دراسة فً علوم القرآن أبو زٌد نصر حامد 
 
28تود/    مفهوم األدب و دراسات أخرى تودوروؾ سفٌتان 
 
21’06عبد/    مفهوم االشتقاق الصرفً و تطوره عند النحوٌٌن و األصولٌٌن عبد المقصود عبد المقصود 
 
28131الع/   رٌة صالح الدٌنالعم   مفهوم الذات 
 
28133عما/    مفهوم التجدٌد وتطوره فً النهضة الشعرٌة فً العصر الحدٌث عمارة إكرام محمد عبد الفتاح 
 بٌن خلٌل مطران وجماعة الدٌوان    
 
21'066األ/    مفهوم الجملة عند سٌبوٌه األسدي حسن عبد الؽنً 
 
28-8كام/    مفهوم الخطاب فً الدراسات األدبٌة و اللؽوٌة المعاصرة كامل عصام خلؾ 
 
28-36تشً/    مفهوم الحضارة عند مالك بن نبً و ارنولد توٌنً تشٌكو آمنة 
 
428133 28-1الم/    مفهوم الطبقات فً النقد األدبً عند العرب المجالً جهاد شاهر 
 
428133 28-1علً/   عراء من بشار إلى أبً العالءمفهوم الشعر عند الش علً أحمد ٌوسؾ   
 
28-40 28133(31الع/)    مفهوم القصة القرآنٌة و أؼراضها عند السابقٌن و المعارضٌن العرابً لخضر 
 
21’09الج/    مفهوم القوة والضعؾ فً أصوات العربٌة الجبوري محمد سالم ٌحٌى 
 
28-36الع /    مفهوم اإلٌدٌولوجٌا العروي عبد هللا 
 
23218الص/    مفهوم اإلستعارة فً بحوث اللؽوٌٌن و النقاد و البالؼٌٌن 4 دراسة الصاوي أحمد عبد السٌد 
 تارٌخٌة فنٌة    
 
28-39(68منا/)   1291-1208مهمة لٌون روش فً الجزابر والمؽرب  مناصرٌة ٌوسؾ   
 
21’88الم/    أهمٌة الترجمة وشروط إحٌابها المجلس األعلى للؽة العربٌة 
 
2111911181مصط/    مهارات اللؽة العربٌة مصطفى عبد هللا علً 
 
2111911181مصط/    مهارات اللؽة العربٌة مصطفى عبد هللا علً 
 
2111911181عما /    مهارات اللؽة العربٌة 4 إختبار تشخٌصً فً النحو والصرؾ و عماٌرة إسماعٌل أحمد 
نىالصوت و المعجم و العروض و اإلمالء و المع      
 
21’066عاب/    مهارات التطبٌقات الصرفٌة اإلمالء والترقٌم عابد رسمً علً 
 
23211الخ/    مهارات الكتابة والتعبٌر الخطٌب أحمد 
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2111911181’89عطً/    مهارات اإلتصال اللؽوي و تعلٌمها عطٌة محسن علً 
 
2111911181الب/    مهارات اتصال فً اللؽة العربٌة وآدابها 4 منهج وتطبٌق البالصً أحمد 
 
23211عبد/    مهارات فً فن التعبٌر واإلنشاء عبد الواحد محمود عباس 
 
2111911181جبر/   م 4 دراسة استقرابٌة تحلٌلٌةلهجات العرب فً القرآن الكرٌ جبري عبد هللا عبد الناصر   
 
28-1الػ /    أهددكم بالسكوت الؽزالى عصام 
 
28133الن/    مهجرٌات الناعوري عٌسى 
 
28-1الػ /    لو نقرأأحداق الناس الؽزالى عصام 
 
28-8الع/    أول من صنع الخمر العدوانً أحمد مشاري 
 
28-31حرب/    أولٌة النص 4 نظرات فً النقد و القصة واألسطورة و األدب حرب طالل 
 الشعبً    
 
428133 28-1عبا/    مواقد الشعر 4 تؤمالت فً الخطاب الشعرٌالعربً المعاصر عباس عباس عبد الحلٌم 
 
21’406 21’09صال/    مواقؾ النحاة من القراءات القرآنٌة حتى نهاٌة القرن الرابع صالح شعبان 
جرياله      
 
28-41  28133خلً/    مواقؾ بٌن الشعر و النقد خلٌؾ ٌوسؾ 
 
28-31أبو/    مواقؾ بطولة من صنع اإلسالم أبو ؼنٌمة زٌاد 
 
28133مبا/    مواقؾ فً اللؽة و األدب و الفكر مبارك محمد 
 
21’06الم/   1مواهب الفتاح فً شرح تلخٌص المفتاح مج المؽربً أبً العباس ٌعقوب   
 
21’06الم/   8مواهب الفتاح فً شرح تلخٌص المفتاح مج ٌعقوب المؽربً أبً العباس   
 
28-1(16118عبد/)    أوتار الصحراء 4 شعرٌات مورٌتانٌة عبد هللا أحمد ولد موحمد 
 
21’80زوب/    موجز تارٌخ علم اللؽة روبنز ر1ه1 
 
28-1خما/    أوراق خمار محمد أبو القاسم 
 
28133عبا/    أوراق مبعثرة 4 بحوث و دراسات فً الثقافة و التارٌخ و األدب عباس احسان 
 و النقد األدبً    
 
21’498 28133خلً/    أوراق لسانٌة و نقدٌة معاصرة 4 بحوث ومتابعات خلٌل ابراهٌم محمود 
 
21’498 28133خلً/   تأوراق لسانٌة و نقدٌة معاصرة 4 بحوث ومتابعا خلٌل ابراهٌم محمود   
 
28-1الم /    أوراق الجسد العابد من الموت 4 شعر المقالح عبد العزٌز 
 
28-01119صال/    موسم الهجرة إلى الشمال صالح الطٌب 
 
423116 28-31اله/    أوزان البحور المهملة فً الفنون الشعبٌة الكوٌتٌة الهباد حمد عبد هللا 
 
23116اله/    أوزان البحور المهملة فً الفنون الشعبٌة الكوٌتٌة الهباد حمد عبد هللا 
 
23116أبو/    أوزان الشعر العربً أبو النجا حسٌن 
 
21’06األ/   1أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك مج األنصاري جمال الدٌن بن هشام   
 
21’06األ/   8أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك مج األنصاري جمال الدٌن بن هشام   
 
28133اله/    (موشحات لسان الدٌن ابن الخطٌب )دراسة وجمع الهروط عبد الحلٌم حسٌن 
 
21’06إبر/    موسٌقى اللؽة إبراهٌم رجب عبد الجواد 
 
23116أنً/    موسٌقى الشعر أنٌس إبراهٌم 
 
23116عطً/    موسٌقى الشعر العربً 4 بحوره، قوافٌه، ضرابره عطٌة مختار 
 
23116علً /    موسٌقى الشعر العربً قدٌمه و حدٌثه 4 دراسة و تطبٌق فً شعر علً عبد الرضا 
 الشطرٌن و الشعر الحر    
 
23116عٌا/    (موسٌقى الشعر العربى)مشروع دراسة علمٌة عٌاد شكرى محمد 
 
23116جمع/    موسٌقى الشعر عند جماعة المهجر مع مقدمةفً األسس العلمٌة جمعة كمال محمود 
 لنظرٌة الخلٌل    
 
21’010الو/    موسوعة أمٌرات الشعر العربً الوحش محمد موسى 
 
21’010صاد/    موسوعة أمراء الشعر العربً صادق عباس 
 
21’010صاد/    موسوعة أمراء الشعر العربً صادق عباس 
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21’010راغ/   1موسوعة أدباء أمرٌكا ج راؼب نبٌل   
 
21’010راغ/   8موسوعة أدباء أمرٌكا ج راؼب نبٌل   
 
21’88عبد/    موسوعة مصطلحات الترجمة عبد الصاحب مهدي علً 
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ األلؾ بوسنٌنة المنجً 
1ج1      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ األلؾ بوسنٌنة المنجً 
8ج1      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الباء بوسنٌنة المنجً 
0ج1      
 
28-39(301بوس/)   ألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الباءموسوعة أعالم العلماء وا بوسنٌنة المنجً  - 
9الثاء 4 ج1 -التاء      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الحاء بوسنٌنة المنجً 
1ج1      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الخاء بوسنٌنة المنجً 
2ج1      
 
28-39(301بوس/)    موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ بوسنٌنة المنجً 
3الذال 4 ج1-الدال      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الجٌم بوسنٌنة المنجً 
8ج1      
 
28-39(301بوس/)   الم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الجٌمموسوعة أع بوسنٌنة المنجً   : 
6ج1      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الراء بوسنٌنة المنجً 
13ج1      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الزاء بوسنٌنة المنجً 
11ج1      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الطاء بوسنٌنة المنجً 
12ج1      
 
28-39(301بوس/)    -موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الطاء بوسنٌنة المنجً 
13الظاء 4 ج1      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الصاد بوسنٌنة المنجً 
16ج1      
 
28-39(301بوس/)    -موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الصاد بوسنٌنة المنجً 
11الضاد 4 ج1      
 
28-39(301بوس/)   حرؾ السٌن موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن بوسنٌنة المنجً   : 
18ج1      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ السٌن بوسنٌنة المنجً 
10ج1      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الشٌن بوسنٌنة المنجً 
19ج1      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ الشٌن بوسنٌنة المنجً 
18ج1      
 
28-39(301بوس/)    : موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمٌن حرؾ العٌن بوسنٌنة المنجً 
83ج1      
 
28-39(301بوس/)   اء العرب والمسلمٌن حرؾ العٌنموسوعة أعالم العلماء واألدب بوسنٌنة المنجً   : 
81ج1      
 
21’01018سلم/    موسوعة معانً الحروؾ العربٌة سلمان علً جاسم 
 
28-31(68خدو)    موسوعة األمثال الجزابرٌة خدوسً رابح 
 
28-31الر/    موسوعة األمثال الشعبٌة والعامٌة فً الوطن العربً الراوي محمد 
 
28-31فتح/    موسوعة األمثال العالمٌة فتحً مصطفى 
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28-31فتح/    موسوعة األمثال العربٌة الفصحى فتحً مصطفى 
 
2311619(301سلً/)    موسوعة اللحن فً اللؽة 4 مظاهره ومقاٌسه سلٌم عبد الفتاح 
 
2111911181(33سلم/)    موسوعة األخطاء اللؽوٌة الشابعة سلمان علً جاسم 
 
21’019لإل/    موسوعة المطلح النقدي 4 المؤساة، الجمالٌة، الرومانسٌة، المجاز لإلإة عبد الواحد 
31مج1      
 
21’019لإل/    موسوعة المطلح النقدي 4 الالمعقول، الهجاء، التصور و الخٌال لإلإة عبد الواحد 
9-0-8-1مج      
 
21’019لإل/   39موسوعة المطلح النقدي 4 المفارقة و صفاته، الترمٌز مج1 لإلإة عبد الواحد   
 
21’019لإل/   30موسوعة المطلح النقدي 4 الواقعٌة، الرومانس، الدرامة مج1 لإلإة عبد الواحد   
 
21’019مٌو/    موسوعة المصطلح النقدي 4 المفارقة و صفاتها مٌوٌك س1ً 
 
21’0191280عبد/    موسوعة البحث العلمً و إعداد الرسابل و األبحاث و المإلفات عبد الفتاح مراد 
 
21’019فرح/    موسوعة الشامل فً تعلٌم اللؽة االنجلٌزٌة فرحات محمد 
 
21’019الس/    موسوعة الشامل فً تعلٌم اللؽة الفرنسٌة السٌد ندى 
 
428133 28-0(301إبر/)    موسوعة السرد العربً إبراهٌم عبد هللا 
 
21’010’06صاد/    موسوعة القواعد واالعراب صادق عباس 
 
28-31الق/   1موسوعة الفرق فً األدٌان السماوٌة الثالثةج القواسمة أحمد حسن   
 
28-31الق/   8موسوعة الفرق فً األدٌان السماوٌة الثالثةج القواسمة أحمد حسن   
 
28-1380 8الج/    موسوعة ادب االطفال الجمل حسام عبد العلً 
 
28-31(301مشؤ/)   38موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   30موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   لس األعلى للشإون اإلسالمٌةالمج  39موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج   
 
28-31(301مشا/)   38موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   36موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   31موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   32موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   33موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   13موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   11موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   18موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   10موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   19موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   18موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   16اإلسالمً جموسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه  المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   11موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   12موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   13موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   83موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
28-31(301مشؤ/)   81موسوعة جمال عبد الناصر فً الفقه اإلسالمً ج المجلس األعلى للشإون اإلسالمٌة   
 
21’019الج/   اوٌش محمد إسماعٌلالج   موسوعة دهاة العرب 4 عمر بن العاص، معاوٌة بن أبً سفٌان، 
 ...المؽٌرة بن شعبة،     
 
28-31(301بنم/)   1موسوعة روابع األقوال من خالل الحكم و األمثال 4 ج بن منصور محمد   
 
28-31(301بنم/)   8ل من خالل الحكم و األمثال 4 جموسوعة روابع األقوا بن منصور محمد   
 
28-31(301بنم/)   0موسوعة روابع األقوال من خالل الحكم و األمثال 4 ج بن منصور محمد   
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21'4019 28-31الب/    موسوعة روابع الحكمة واألقوال الخالدة 4 أشمل واهم كتاب فً البعلبكً روحً 
 .....الحكم واألقوال واألمثال    
 
21’4019 28-31الب/    موسوعة روابع الحكمة واألقوال الخالدة 4 أشمل واهم كتاب فً البعلبكً روحً 
 .....الحكم واألقوال واألمثال    
 
28-1الز/   الشعر العربً 4 أبو الطٌب المتنبً وأجمل موسوعة روابع الزبٌدي ٌوسؾ   
 قصابده    
 
28-1الز/    موسوعة روابع الشعر العربً 4 حافظ إبراهٌم الزبٌدي ٌوسؾ 
 
28-41  28-39الو/    موسوعة شعراء األندلس الوابلً عبد الحكٌم 
 
21’4010 28-1شام/   1موسوعة شعراء العرب 4 ج1 شامً ٌحٌى   
 
21’4010 28-1شام/   8موسوعة شعراء العرب 4 ج1 شامً ٌحٌى   
 
21’019الو/    موسوعة شعراء العصر األندلسً الوحش محمد موسى 
 
28-41  28-39الر/    موسوعة شعراء العصر الجاهلً الروضان عبد عون 
 
28-41  28-39الر/   م368-م183من  -موسوعة شعراء العصر العباسً األول  الروضان عبد عون   
 
28-41  28-39الر/   م368-م183من  -موسوعة شعراء العصر العباسً األول  الروضان عبد عون   
 
28-41  28-39الر/   1882م الى 361من  -موسوعة شعراء العصر العباسً الثانً  الروضان عبد عون   
 
28-41  28-39الر/    موسوعة شعراء صدر اإلسالم و العصر األموي الروضان عبد عون 
 
21’019كٌن/   النقد األدبً الكالسٌكً 1موسوعة كمبرج فً النقد األدبً 4 ج1 كٌنٌدي جورج   
 
21’019رام/   من الشكالنٌة إلى ما بعد  2موسوعة كمبرج فً النقد األدبً 4 ج1 سلدن رامان   
 البنٌاوٌة    
 
21’019نلو/   القرن العشرون المداخل 3موسوعة كمبرج فً النقد األدبً 4 ج1 نلووؾ ك1   
 التارٌخٌة و الفلسفٌة و النفسٌة    
 
2111911181أبو/    موسوعة علوم اللؽة العربٌة 4 القواعد، صرؾ، بالؼة، إمالء أبو حلتم جمع نبٌل 
 
28-41 28133الع/   الحٌاة 4 فً العصر العباسً موقؾ الشعر من الفن و العشماوي محمد زكً   
 
28133الج/    موقؾ ابن رشٌق القٌروانً من الحداثة الشعرٌة الجبر خالد عبد الرإوؾ 
 
28133حرب/    أوهام النخبة أو نقد المثقؾ حرب علً 
 
28131تود/    األمل والذاكرة 4 خالصة القرن العشرٌن تودوروؾ تزفٌتان 
 
28-31(68مرت/)    الألمثال الشعبٌة الجزابرٌة 4 تحلٌل لمجموعة من األمثال مرتاض عبد الملك 
 الزراعٌة و اإلقتصادٌة    
 
28133حرب /    الممنوع و الممتنع 4 نقد الذات المفكرة حرب علً 
 
28-31ابن/   31األمامة والسٌاسة ج ابن قتٌبة عبد هللا بن مسلم   
 
21’06الع/   ً السعادات الحسنًالعلوي ضٌاء الدٌن أب  1األمالً الشجرٌة 4 مج   
 
21’06الع/   8األمالً الشجرٌة 4 مج العلوي ضٌاء الدٌن أبً السعادات الحسنً   
 
28-1الص/    األمالً فً األدب اإلسالمً الصفار ابتسام مرهون 
 
21’09بنً/   الحدٌثة المماثلة والمخالفة بٌن ابن جنً والدراسات الصوتٌة بنً حمد أحمد سالم   
 
2111911181ممل/    الممارسات اللؽوٌة فً المجتمع الجزابري مخبر الممارسات اللؽوٌة 
 
28133بٌل/    الممارسة النقدٌة بٌلسً كاترٌن 
 
28133روي/    الممارسة اإلٌدٌولوجٌة روٌه رٌمون 
 
28-31فرا/    (األمازٌؽٌة آراء1111111111111وأمثال )تٌبازة نموذجا فراد محمد أرزقً 
 
28-01ستً/    المالك الحارس ستٌل دنٌال 
 
28-39أمً/    األمة العربٌة أمٌن سمٌر 
 
2811911181محؾ/    المإلفات الكاملة 4 المجلد الرابع محفوظ نجٌب 
 
2811911181محؾ/   ب المجلد الثالثالمإلفات الكاملة 4 اللص و الكال محفوظ نجٌب   
 
2811911181محؾ/    المإلفات الكاملة 4 الحب فوق هظبة الهرم المجلد الخامس محفوظ نجٌب 
 
2811911181محؾ/    المإلفات الكاملة 4 السراب     المجلد الثانً محفوظ نجٌب 
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2811911181محؾ/    المإلفات الكاملة 4 همس الجنون  المجلد االول محفوظ نجٌب 
 
2811911181الح/   31المإلفات الكاملة مج الحكٌم توفٌق   
 
2811911181الح/   38المإلفات الكاملة مج الحكٌم توفٌق   
 
2811911181الح/   30المإلفات الكاملة مج الحكٌم توفٌق   
 
2811911181الح/   لحكٌم توفٌقا  39المإلفات الكاملة مج   
 
2811911181محؾ/   1المإلفات الكاملة مج محفوظ نجٌب   
 
2811911181محؾ/   8المإلفات الكاملة مج محفوظ نجٌب   
 
2811911181محؾ/   0المإلفات الكاملة مج محفوظ نجٌب   
 
2811911181محؾ/   9المإلفات الكاملة مج محفوظ نجٌب   
 
428133 28-1الم/    األنا فً شعر محمود دروٌش 4 دراسة سوسٌوثقافٌة فً دواوٌنه المهداوي صفاء عبد الفتاح محمد 
8332 -1338من       
 
28-31(33داو/)    األمثال العربٌة القدٌمة 4 دراسة أسلوبٌة سردٌة حضارٌة داود أمانً سلٌمان 
 
28-31أبو/   مصادرها فً التراثاألمثال العربٌة و أبو صوفة محمد   
 
2811911181بوم/    المناحً الفلسفٌة عند الجاحظ بوملحم علً 
 
21’019موم/   عربً-المنار 4 قاموس لؽوي عربً مومنً عٌسى   
 
23218موم/    الممتاز فً القواعد و البالؼة و العروض الثالثة ثانوي مومنً عٌسى 
 
21’02عبد/    المناسبة فً القرآن الكرٌم 4 دراسة لؽوٌة أسلوبٌة للعالقة بٌن عبد الحمٌد مصطفى شعبان 
 اللفظ والسٌاق اللؽوي    
 
28إبر/    المناظرات 4 الرأي والرأي اآلخر إبراهٌم مجدي إبراهٌم محمد 
 
28133الص/   اإلسالم-المناظرة فً األدب العربً الصدٌق حسٌن   
 
23218الس /   نظرٌاتها-تطوٌرها-المناهج 4 أسسها  السمرابً هاشم   
 
23211الش/    المناهج 4 بناإها تنفٌذها تقوٌمها تطوٌرها الشبلً إبراهٌم مهدي 
 
21’1بوح/    المناهج النقدٌة و خصابص الخطاب اللسانً بوحوش رابح 
 
28-433 21’98بوح/    المناهج النقدٌة و خصابص الخطاب اللسانً بوحوش رابح 
 
23211الل/    المناهج بٌن النظرٌة والتطبٌق اللقانً أحمد حسٌن 
 
28-39ماك/    األنتلٌجانسٌا المؽاربٌة 4 المثقفون أفكار و نزاعات ماكسٌمنكو فالدٌمٌر 
 
28-31األ/    المإتلؾ والمختلؾ فً أسماء نقلة الحدٌث وأسماء أبابهم سعٌد األزدي عبد الؽنً 
8وأجدادهم ج      
 
28-39الص/    األنباء عن دولة بلقٌس وسبؤ الصنعانً محمد 
 
28-431 23218الج/    المنتخب من كناٌات األدباء وارشادات البلؽاء وٌلٌه كتاب الكناٌة الجرجانً أحمد بن محمد 
 والتعرٌض    
 
23116عبد/    المإثرات اإلٌقاعٌة فً لؽة الشعر عبد الرحمان ممدوح 
 
23111معا/    األنثروبولوجٌا اللؽوٌة معاذ مها محمد فوزي 
 
2111911181معا/    األنثروبولوجٌا اللؽوٌة معاذ مها محمد فوزي 
 
28131وصؾ/    األنثروبولوجٌا الثقافٌة 4 مع دراسة مٌدانٌة للجالٌة اللبنانٌة وصفً عاطؾ 
 اإلسالمٌة بمدٌنة دٌربورن األمرٌكٌة    
 
28-31فار/   صطفىفاروق أحمد م   األنثروبولوجٌا ودراسة التراث الشعبً 4 دراسة مٌدانٌة 
 
4281331 28-0عبا/    األندلس فً الرواٌة العربٌة و اإلسبانٌة المعاصرة 4 دراسة عباس مراد حسن 
 مقارنة    
 
21’019الم/    المنجد فً اللؽة واألعالم 
 
2111911181(33بلع/)    المإسسات العلمٌة و قضاٌا مواكبة العصر فً اللؽة العربٌة بلعٌد صالح 
 
28131تري /     المنطق الصوري ترٌكو جول 
 
28131سال/    المنطق الصوري والرٌاضً 4 دراسة تحلٌلٌة لنظرٌة القٌاس سالم محمد عزٌز نظمً 
 وفلسفة اللؽة    
 
21’06الن/    المنسوبات السماعٌة النجار طارق 
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28-39هال/    الملتقى المؽاربً األول المصادر والمراجع العربٌة لتارٌخ هالل عمار 
1368-1203الجزابر       
 
28-39مإأ/    الملتقى الوطنً لتكرٌم المفكر المرحوم األستاذ مولود قاسم ناٌت المجلس اإلسالمً األعلى 
1بلقاسم ج1      
 
28-39مإأ/    الملتقى الوطنً لتكرٌم المفكر المرحوم األستاذ مولود قاسم ناٌت المجلس اإلسالمً األعلى 
8بلقاسم ج1      
 
428133 21'1سرح/    رد العربً القدٌماألنظمة السٌمٌابٌة 4 دراسة فً الس سرحان هٌثم   
 
21'06(68عبد/)   احصاء و تصنٌؾ-المنظومات اللؽوٌة الجزابرٌة عبد الرحمن فاطمة  - 
 
28-0كام/    المنفى و الملكوت كامو البٌر 
 
2813342811أبو/    المنفرجة ألبً الفضل ٌوسؾ ابن النحوي شرح أبً الحسٌن علً أبو رزاق أحمد بن محمد 
 البوصٌري    
 
21’0191288/إدر   عربً-المنهل 4 قاموس فرنسً إدرٌس سهٌل   
 
23211الل/    المنهج 4 األسس المكونات التنظٌمات اللقانى أحمد حسٌن 
 
281331علب/    المنهج المقارن مع دراسات تطبٌقٌة علبً عاطؾ 
 
28-39عبد/    المنهج الموضوعاتً اسسه و إجراءاته عبدلً محمد السعٌد 
 
21’01حسن/    المنهج الموضوعً 4 نظرٌة وتطبٌق حسن عبد الكرٌم 
 
21’1الس/    المنهج التولٌدي والتحوٌلً 4 دراسة وصفٌة وتارٌخٌة منحنى السودانً رفعت كاظم 
 تطبٌقً فً تركٌب الجملة فً السبع الطوال الجاهلٌات    
 
23218الس/    المنهج العلمً فً البحث األدبً السٌوفً مصطفى محمد 
 
21’06نوز/    المنهج الوصفً فً كتاب سبوٌه نوزاد حسٌن أحمد 
 
23218عثم/    المنهجٌة فً كتابة البحوث والرسابل الجامعٌة عثمان حسن عثمان 
 
28-01818زٌد/    األمٌن و المؤمون زٌدان جرجً 
 
28-36مكً/    THE PRINCE = األمٌر مكٌافٌلى نٌقوال 
 
28-39(33()368بوي/)    األمٌر عبد القادر رابد الشعر العربً الحدٌث بوٌجرة بشٌر محمد 
 
21'409 21'1كري/    األلسنٌة 4 الفروع والمبادئ والمصطلحات كرٌدٌة هٌام 
 
21’1كري/    األلسنٌة 4 رواد وأعالم كرٌدٌة هٌام 
 
21’1طحا/   الخاتمة-األسلوب -الجملة -األلسنٌة العربٌة 4 النحو  طحان رٌمون   
 
28-8جبر/     الملك شمس جبرا إبراهٌم جبرا 
 
28-01110الز/    الملكة 4 رواٌة الزاوي أمٌن 
 
21’1عٌد/    الملكة اللسانٌة فً نظر ابن خلدون عٌد محمد 
 
21’409 21’1هري/    األلعاب الكالمٌة اللسانٌة 4 دراسة صوتٌة تركٌبٌة هرٌدي أحمد عبد المجٌد 
 
28-31( 68مرت / )    األلؽاز  الشعبٌة الجزابرٌة 4 دراسة فً ألؽازالؽرب الجزابري مرتاض عبد الملك 
 
28-31( 68مرت/)    األلؽاز  الشعبٌة الجزابرٌة 4 دراسة فً ألؽازالؽرب الجزابري مرتاض عبد الملك 
 
28131باش/    الماء واألحالم 4 دراسة عن الخٌال والمادة باشالر ؼاستون 
 
28-09وطا/   ار الطاهروط   الالز 
 
28-09وطا/    الالز 4 رواٌة وطار الطاهر 
 
28-1أبو/    المازنً شاعرا أبو همام عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم 
 
28-31قاب/    المذاهب األخالقٌة فً األسالم 4 الواجب السعادة قابٌل عبد الحً محمد 
 
428  28133فان/    المذاهب األدبٌة الكبرى فً فرنسا فان تنؽٌٌم فٌلٌب 
 
428133 28-1عٌد/    المذهب البدٌعً فً الشعر و النقد عٌد رجاء 
 
28133فوا/    األب أنتاس ماري الكرملً و "المساعد" 4 دراسة و تحلٌل و نقد فواز حكمت كشلً 
 
28-01119بلز/    األب ؼورٌو بلزاك 
 
23218الج/   1المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر 4 ج الجزري ضٌاء الدٌن بن األثٌر   
 
23218الج/   8المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر 4 ج الجزري ضٌاء الدٌن بن األثٌر   
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28-31عثم/    المتالزمات اللفظٌة فً المثل القرآنً نٌان عثمان شرٌؾ 
 
28قبً /    المتن و الهامش 4 تمارٌن على الكتابة الناسوتٌة قبٌسً حسن 
 
28-39خلً/    المتنبً 4 أمة فً رجل خلٌل شرؾ الدٌن 
 
28-39قدي/    المتنبً بٌن االؼتراب و الثورة قدٌد ذٌاب 
 
428133 23218الح/    المتنبً فً معٌار النقد البالؼً الحطاب عبد الهادي خضٌر 
 
2811911181الع/    المتنبً فً الدراسات األدبٌة الحدٌثة فً مصر 4 الجزء األول العتٌبً ضٌؾ هللا هالل 
 قضاٌا التارٌخ األدبً    
 
28133الع/    المتنبً فً الدراسات األدبٌة الحدٌثة فً مصر 4 الجزء الثانً العتٌبً ضٌؾ هللا هالل 
 قضاٌا النقد األدبً    
 
28-1فاض/    المتنبً والمعري فً مجلس األمن الفكري العالمً فاضل إبراهٌم 
 
21’480 28-38018الػ/    النمو اللؽوي وإضطرابات النطق والكالم الؽرٌر أحمد 
 
28-09تام/    النمور فً الٌوم العاشر تامر زكرٌا 
 
28-39الع/   الذبٌانً بٌن ناقدٌه قدٌما و حدٌثاالنابؽة  العبٌدي إٌمان محمد   
 
23111عبد/    المباحث اللؽوٌة و أثرها فً أصول الفقه 4 دراسة فً كتاب شرح عبد الرحمن نشؤت على محمود 
 ... جمع الجوامع    
 
23218لطر/    المباحث البالؼٌة عند الزمخشري من خالل تفسٌر الكشاؾ لطرش الشارؾ 
 
28شري/    اآلثار األدبٌة الكاملة لألدٌبة الجزابرٌة  زولٌخة السعودي شرٌبط شرٌبط أحمد 
        3-       
 
28-28رام/    اآلثار الشعرٌة 4 آرتور رامبو رامبو آرتور 
 
28133خلً/    المثاقفة و النمهج فً النقد 4 مساهمة فً نقد النقد خلٌل إبراهٌم 
 
28133خلً/    المثاقفة والمنهج فً النقد 4 مساهنة فً نقد النقد خلٌل إبراهٌم محمود 
 
28-09خلً/    النبً خلٌل جبران جبران 
 
28-09مٌخ/    النبً 4 جبران خلٌل جبران مٌخابٌل نعٌمة 
 
28بنم/    "النثر األدبً األندلسً فً القرن الخامس" مضامٌنه و أشكاله بن محمد علً 
    - 31ج  
 
28بنم/    "النثر األدبً األندلسً فً القرن الخامس" مضامٌنه و أشكاله بن محمد علً 
    - 38ج  
 
28-1سرو/    النثر األدبً الحدٌث سرور عبد هللا 
 
28-1(68مصا/)    النثر الجزابري الحدٌث مصاٌؾ محمد 
 
28-1مصا/    النثر الجزابري الحدٌث مصاٌؾ محمد 
 
28الك/   بد الؽنًالكساسبة را ع   النثر الفنً فً عصر الموحدٌن وارتباطه بواقعهم الحضاري 
 
21’09الع/    النبر فً العربٌة و تطبٌقاته فً القران الكرٌم 4 مناقشة للمفاهٌم العبسً خالد عبد الحلٌم 
 النظرٌةو دراسة أكوستٌكٌة فً القران    
 
21’010مطل/    النحت فً اللؽة العربٌة 4 دراسة ومعجم مطلوب أحمد 
 
28133بلع/    النخبة الوطنٌة و المشارٌع بلعٌد صالح 
 
28-39عمر/   1368 -1398النخبةالفرنسٌة المثقفة والثورة الجزابرٌة 4  عمرانً عبد المجٌد   
 
28-01133عبً/    المتخٌل الروابً سلطة المرجع و انفتاح الرإٌا عبٌد محمد صابر 
 
28-40 28133إبر /    المتخٌل السردي 4 مقاربات نقدٌة فً التناص و الرإى و الداللة إبراهٌم عبد هللا 
 
28-01119سعد/    النخر 4 رواٌة سعدي إبراهٌم 
 
28-1محم/    المبدعون 4 النوادر والطرابؾ فً الشعر العربً محمد سراج الدٌن 
 
28-1محم/   لؽنى والثراء والمال فً الشعر العربًالمبدعون 4 ا محمد عبد الرحٌم   
 
28-1محم/    المبدعون 4 الفخر فً الشعر محمد سراج الدٌن 
 
21’06جوا/   1النحو المبسط ج جوادة أحمد   
 
21’06جوا/   8النحو المبسط ج جوادة جوادة   
 
21’06زاي/    النحو المٌسر زاٌد فهد خلٌل 
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21’406  28-31ٌاق/    النحو التعلٌمً والتطبٌق بالقرآن الكرٌم ٌاقوت محمود سلٌمان 
 
21’06610مؽا/    النحو الشافً الشامل مؽالسة محمود حسنً 
 
21’06عبد/    النحو الكافً عبد الؽنً أمٌن أمٌن 
 
28-31الر/    النحو القرآنً بٌن الفراء والزجاج والزمخشري 4 دراسة وصفٌة الربعً سعدون بن أحمد بن علً 
 موازنة لقضٌة األثر والتؤثر    
 
21’06عكا/    النحو الؽابب 4 دعوة إلى توصٌؾ جدٌد لنحو اللؽة العربٌة فً عكاشة ٌوسؾ عمر 
 مقتضى تعلٌمها لؽٌر الناطقٌن بها    
 
21’06أبو/    النحو العربً أبو الخٌر أحمد مصطفى 
 
21’06صال/     النحو العربً 4 منهج فً التعلم الذاتً صالح عبد علً حسٌن 
 
21’06610الن/    النحو العربً 4 ما ٌدور بٌن الحرفٌة و الفعلٌة و اإلسمٌة فً لؽتنا النابً علً محمود 
 العربٌة    
 
21’06روا/   نشؤته، تطوره، مدارسه، رجالهالنحو العربً 4  رواي صالح   
 
21’06نحل/    النحو العربً 4 أعالم و نصوص نحلة محمود أحمد 
 
21’06610الن/    النحو العربً 4 دراسة نصٌة أبو السعود صابر بكر 
 
21’06610الن/    النحو العربً 4 حروؾ الجواب و استعماالتها مستقصاة فً النابً علً محمود 
38القرآن الكرٌم ج1      
 
21’06610الن/   31النحو العربً 4 جزم المضارع فً جواب الطلب ج1 النابً علً محمود   
 
21’06الن/   39النحو العربً 4 ضمٌر الؽابب مستقصى فً القرآن الكرٌم ج1 النابً علً محمود   
 
21’06الخ/    النحو العربً 4 صٌاؼة جدٌدة الخوٌسكً زٌن كامل 
 
21’406 28131رٌح/    النحو العربً و المنطق األرسطً 4 دراسة حفرٌة تداولٌة رٌحانً األزهري 
 
21’06حسن/   1النحو الوافى 4 ج حسن عباس   
 
21’06حسن/   8النحو الوافى 4 ج حسن عباس   
 
21’06حسن/   0النحو الوافى 4 ج حسن عباس   
 
21’06حسن/   9النحو الوافى 4 ج حسن عباس   
 
21’06فضل/    النحو الوظٌفً فضل عاطؾ محمد 
 
21’06الم/    النحو عند المازنً المازنً علً 
 
21’06ٌاق/    النحو و النحاة عند ابن األثٌر فً المثل السابر ٌاقوت أحمد سلٌمان 
 
21’06عبد/   الداللى -النحو و الداللة 4 مدخل لد راسة المعنى النحوى عبد اللطٌؾ محمد حماسة   
 
21’06(831الح/)    النحوٌون و القرآن الحسون خلٌل بنٌان 
 
428133 28-1الر/    األثر التوراتً فً شعر محمود دروٌش الربٌحات عمر أحمد 
 
28-31عبد/    النص المإسس ومجتمعه 4 السفر األول عبد الكرٌم خلٌل 
 
28-1قط/   العرب القدماء 4 جالٌتهالنص النثري عند النقاد و البالؼٌٌن  قط مصطفى البشٌر   
 وظٌفته قضاٌاه    
 
28133ٌقط/    النص المترابط  ومستقبل الثقافة العربٌة 4 نحو كتابة عربٌة ٌقطٌن سعد 
 رقمٌة    
 
28133زٌد/    النص األدبً مقاربات منهجٌة زٌد ابراهٌم عبد العزٌز 
 
28133الع/   تشكٌل و التؤوٌلالنص األدبً ال العبد الرحمن سعاد عبد الوهاب   
 
231128موا/    النص األدبً بٌن إشكالٌة األحادٌة والرإٌة التكاملٌة موافى عثمان 
 
231128عبد/    النص األدبً فً العصر الحدٌث بٌن الحداثة والتقلٌد عبد الحمٌد علً عبد الرحمن 
 
28133لشه/    النص األدبً و النقدي بٌن القراءة و االقراء 4 نحو نموذج لشهب ٌونس 
 تطبٌقً    
 
28-8عبد /    النص المسرحً 4 دراسة تحلٌلٌة وتارٌخٌة لفن الكتابة المسرحٌة عبد الوهاب شكري 
 
21’1درم/    النص الروابً من الداخل 4 مقاربة تلفظٌة درموش نور الدٌن 
 
28-41 28133الط/   مدالطرٌسً أح   النص الشعري 4 بٌن الرإٌة البٌانٌةوالرإٌا اإلشارٌة ، دراسة 
 نظرٌة وتطبٌقٌة    
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428133 28-1بكو/    النص الشعري القدٌم بٌن آلٌات إنتاجه وجمالٌات تلقٌه بكور سعٌد 
 
428133 28-1الػ/    النص الشعري العربً القدٌم 4 مقاربات و إضاءات الؽٌث نسٌمة راشد 
 
428133 28-1الػ/    النص الشعري العربً القدٌم 4 مقاربات وإضاءات الؽٌث نسٌمة راشد 
 
28-41 28133بوب/    النص الشعري بٌن التؤصٌل والتحلٌل 4 دراسة فً الشعر العربً بوبعٌر بوجمعة 
 الحدٌث والمعاصر    
 
28-1عٌس /    النص الشعري و آلٌات القراءة عٌسً فوزي 
 
28-41 28133نصر/    النص الشعري و مشكالت التفسٌر نصر عاطؾ جودة 
 
428133 28131الر/    النص الصوفً 4 دراسة تفكٌكة فً نصوص أبو زٌد البسطامً الراشدي عامر جمٌل شامً 
 نموذجا    
 
28-8رائ/     النص الكامل لسنارٌو المسلسل التلٌفزٌونً جمال الدٌن األفؽانً رابؾ أحمد 
 
28-431  23218ٌوس/    النص القرآنً عند الزركشً بٌن الفهم و التذوق ٌوسؾ محمد عثمان 
 
28-1أدو/    النص القرآنً و آفاق الكتابة أدونٌس 
 
2813342811عزا/    النص الؽابب 4 تجلٌات التناص فً الشعر العربً 4 دراسة عزام محمد 
 
428133 28-1الر/    النص الؽابب فً القصٌدة العربٌة الحدٌثة الربٌدي عبد السالم عبد الخالق 
 
21’98خاي/    النص اإلشهاري 4 ماهٌته انبناإه و آلٌات اشتؽاله خاٌن محمد 
 
28-1مقب/   و التؤوٌل النص بٌن القراءة مقبول ادرٌس   
 
28-1مقب/    النص بٌن القراءة و التؤوٌل مقبول ادرٌس 
 
28-48 28133منق/    النص و التؤوٌل 4 دراسة داللٌة فً الفكر المعرفً التراثً منقور عبد الجلٌل 
 
28131أبو/    النص و السلطة و الحقٌقة 4 إدارة المعرفة و إدارة الهٌمنة أبو زٌد نصر حامد 
 
21’41 28-31الح/    النص وآلٌات الفهم فً علوم القرآن 4 دراسة فً ضوءالتؤوٌلٌات الحٌرش محمد 
 المعاصرة    
 
428133 28-1الػ/    النص والمنهج 4 دراسات فً األدب العباسً الؽضنفري منتصر عبد القادر 
 
428133 28-1الػ/   األدب العباسً النص والمنهج 4 دراسات فً الؽضنفري منتصر عبد القادر   
 
21’02بنذ/    النص واألسلوبٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق بن ذرٌل عدنان 
 
28-09سعً/    المتسللة سعٌدانً ه 
 
28-09سعً/    المتسللة 4 قصص سعٌدانً هـ1 
 
28-39الم/    النساء العربٌات فً العشرٌنٌات 4 حظورا وهوٌة المقدسً جٌن سعٌد 
 
28133كبا/    النساء فً األدب الجبرانً كبا إمٌل 
 
28-431 28133مشا/    المتشابه اللفظً فً القرآن الكرٌم 4 دراسة نقدٌة بالؼٌة مشاهرة مشهور 
 
21’06الح/    المتشابه اللفظً فً شواهد سٌبوٌه النثرٌة والمعنى الحموز عبد الفتاح 
 
21’06صبر/    المتشابه و المختلؾ فً النحو العربً صبرة محمد حسنٌن 
 
28-01119فاس/    النسٌان فاسٌولٌنسً إكتور آباد 
 
21’06أبو/    المبسط فً فن النحو أبو السعود سالمة أبو السعود 
 
01011بوس/    النسق التربٌوي فً الجزابر 4 رهانات التؽٌٌر بوسنة محمود 
 
28-41 28133علً/   ثقافً 4 قراءةثقافٌة فً أنساق الشعر العربً القدٌمالنسق ال علٌمات ٌوسؾ   
 
23218عرو/    النزعة المثالٌة فً نهج البالؼة 4 موضوعا وأسلوبا عروات أحمد فالق 
 
428133 28-1إحط/    النزعة الدرامٌة فً دٌوان بلند الحٌدري حوار عبر األبعاد الثالثة إحطوب إسماعٌل محمود 
 
28-41 28133الع/   ٌسً فٌصل سالمالع   النزعة اإلنسانٌة فً شعر الرابطة القلمٌة 
 
28131الم/    النسوٌة فً الثقافة و اإلبداع المناصرة حسٌن 
 
28رمض /    9النصوص األدبٌة )ج رمضان محمد الصالح  ) 
 
28رمض /     النصوص األدبٌة 4 الجزء الثالث رمضان محمد الصالح 
 
21’09عقر/    النصوص الصوتٌة فً مشاهٌر شروح المقدمة الجزرٌة عقراوي نزار خورشٌد 
 
23116الش/    المتقن فً علم العروض و القافٌة 4 دلٌل الطالب إلى علم الشٌخ ؼرٌد 
 العروض و القافٌة    
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28133الق/    المثقاؾ فً النقد األدبً 4 تحلٌل و تعلٌل و تدلٌل و تؤصٌل القٌسً عودة هللا 
 
28133الق/    المثقاؾ فً النقد األدبً 4 تحلٌل و تعلٌل،و تدلٌل،و تؤصٌل القٌسً عودة هللا 
 
28133سلو/    النقد المنهجً عند الجاحظ سلوم داود 
 
28133(381مند/)    النقد المنهجً عند العرب ومنهج البحث فً األدب و اللؽة مندور محمد 
 
28133أمً/    النقد األدبً 4 بحث أمٌن أحمد 
 
428133 28-1عصؾ/   مفهوم الشعر  دراسة فً التراث النقدي 1النقد األدبً 4 ج عصفور جابر   
 
28133عصؾ/   ي و البالؼًالصورة الفنٌة فً التراث النقد 8النقد األدبً 4 ج عصفور جابر   
 عند العرب    
 
281334283( 10لٌت/ )    النقد األدبً األمرٌكً لٌتش قنسنت ب 
 
28133سال/   31الواقعٌة ج1 -النقد األدبً المعاصر النقد الجدٌد  سالم محمد زؼلول   
 
28133سال/   38ج1 -النبوٌة و ما بعدها -النقد األدبً المعاصر النقد الجدٌد  سالم محمد زؼلول   
 
28133هال/    النقد األدبً الحدٌث هالل محمد ؼنٌمً 
 
28133هال/    النقد األدبً الحدٌث هالل محمد ؼنٌمً 
 
28133الس/    النقد األدبً الحدٌث السلطانً طالب خلٌؾ 
 
28133خلً/    النقد األدبً الحدٌث 4 من المحاكات إلى التفكٌك خلٌل إبراهٌم محمود 
 
28133زكً/    النقد األدبً الحدٌث 4 اصوله و إتجاهاته زكً أحمد كمال 
 
28133أحم/    النقد األدبً الحدٌث 4 قضاٌا واتجاهات أحمد سامً شهاب 
 
28133صبح/   اسات مترجمةالنقد األدبً الحدٌث بٌن االسطورة و العلم 4 در صبحً محً الدٌن   
 
28133(61مصا /)    النقد األدبً الحدٌث فً المؽرب العربً مصاٌؾ محمد 
 
28133مصا/     النقد األدبً الحدٌث فً المؽرب العربً 4 من اوابل العشرٌنٌات مصاٌؾ محمد 
 ... من هذا القرن الى    
 
28133عبد /    النقد األدبً القدٌم 4 أصول و تطوٌره عبد الجابر سعود 
 
428133 2810أبو/    النقد األدبً العربً الجدٌد فً القصة والرواٌة والسرد أبو هٌؾ عبد هللا 
 
28133عبد/    النقد األدبً بٌن الحداثة والتقلٌد عبد الحمٌد علً عبد الرحمن 
 
28133الح/   نان 4 معالمه وإعالمهالنقد األدبً عند العرب و الٌو الحسٌن قصً   
 
28133الح/    النقد األدبً عند العرب و الٌونان 4 معالمه وإعالمه الحسٌن قصً 
 
28133حسن /    النقد األدبً فً آثار أعالمه حسن حسٌن الحاج 
 
28133أبو /    النقد األدبً و أدب النقد أبو علً حمدي 
 
28133أبو/    النقد األدبً وأدب النقد أبوعلً محمد بركات 
 
28133بنخ/    النقد المعاصر والقصٌدة الحدٌثة بن خلٌفة مشري 
 
28133الح/    النقد المعرفً للنص األدبً 4 مقاربة فً النظرٌة و األصول و الحٌانً محمود خلٌؾ خضٌر 
 المفاهٌم    
 
21’01سعد/   ر الجرجانً دراسة سٌمٌابٌةالنقد البالؼً عند عبد القاه سعد هللا محمد سالم   
 
21’01سعد/    النقد البالؼً عند عبد القاهر الجرجانً دراسة سٌمٌابٌة سعد هللا محمد سالم 
 
28133لطر/    النقد البالؼً فً التراث العربً 4 دراسة نقدٌة لطرش عتٌقة 
 
28133خضً/    "النقد التطبٌقً عند المرزوقً"شاعر الحماسة خضٌر عبد الهادي 
 
28133الػ /    النقد الثقافً 4 قراءة فً األنساق الثقافٌة العربٌة الؽدامً عبد هللا 
 
281331الم/    النقد الثقافً المقارن 4 منظور جدلً تفكٌكً المناصرة عز الدٌن 
 
281331بعل/    النقد الثقافً المقارن فً الخطاب األردنً الفلسطٌنً ذاكرة بعلً حفناوي 
 المستقبل وآفاق العالمٌة    
 
28133رٌش/    النقد الجمالً رٌشار أندرٌه 
 
428133 281331الم/    النقد الحدٌث و األدب المقارن المحمودي رامً فواز أحمد 
 
28133(68وؼل/)    النقد الجزابري المعاصر من االنسونٌة إلى األلسنٌة وؼلٌسً ٌوسؾ 
 
28133شرا /     النقد الحضاري للمجتمع العربً فً نهاٌة القرن العشرٌن شرابً هشام 
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28133عٌل/    النقد العربً الجدٌد 4 مقاربة فً نقد النقد عٌالن عمر 
 
28133(381قصا/)    النقد العربً القدٌم 4 نصوص فً اإلتجاه اإلسالمً و الخلقً قصاب ولٌد 
 
28133الش/    النقد العربً القدٌم حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري الشوابكة داود ؼطاشة 
 
28133الب/    النقد العربً القدٌم ودراسات المحدثٌن البدرانً عدي خالد 
 
281331ولد/    النقد الؽربً و النقد العربً "نصوص متقاطعة" 4 دراسة تطبٌقٌة ولد بوعلٌبة محمد 
 .....فً    
 
28133راغ/    النقد الفنً راؼب نبٌل 
 
28133زكر/    النقد الفنً 4 دراسة جمالٌة و فلسفٌة زكربا فإاد 
 
28133مرز/    النقد والدراسة األدبٌة مرزوق حلمً 
 
28133(831تحر/)    النقد واإلعجاز تحرٌشً محمد 
 
28الد/    المثقؾ العربً 4 همومه و عطاإه الدجانً أحمد صدقً 
 
28-36سعً/    المثقؾ و السلطة سعٌد ادوارد 
 
28الج /    المثقفون فً الحضارة العربٌة 4 منحة إبن حنبل و نكبة إبن رشد الجابري محمد عابد 
 
28-39هٌك/    المثقفون و السلطة فً عالمنا العربً هٌكل محمد حسٌن 
 
21’406 28-31حمد/    النظام النحوي فً القرآن الكرٌم 4 دالبل النظام النحوي حمد عبد الوهاب حسن 
 
21’09صال/    النظام الصوتً التولٌدي فً السور المكٌة القصار صالح كوردٌا أحمد حسن 
 
21’1أبو/   للعربٌة المكتوبة ؼٌر المشكولةاألبعاد اللسانٌة  أبو لبن جمٌلة   
 
23218الح/    األبعاد التداولٌة فً شروح التلخٌص للقزوٌنً الحباشة صابر 
 
28-09الم/   1النظرات 4 ج المنفلوطً مصطفى لطفً   
 
28-09الم/   8النظرات 4 ج المنفلوطً مصطفى لطفً   
 
28-09الم/   0النظرات 4 ج المنفلوطً مصطفى لطفً   
 
21’09هال/    النظرٌات النسقٌة فً أبنٌة العربٌة 4 دراسة فً علم التشكٌل هالل عبد الؽفار حامد 
 الصوتً    
 
23218بنا/    النظرٌات اللسانٌة و البالؼٌة و األدبٌة عند الجاحظ من خالل بنانً محمد الصؽٌر 
 البٌان و التبٌٌن    
 
28131مصد/   اصلٌةالنظرٌة النقدٌة  التو مصدق حسن   
 
28133داو/    النظرٌة النقدٌة والتداخل المنهجً 4 مناهجنقد الشعر فً مجلة داوود نرجس خلؾ أسعد 
 عمان    
 
28133عبو/    النظرٌة األدبٌة الحدٌثة و النقد األسطوري 4 دراسة عبود حنا 
 
28133حجا/   ؽوٌة تحلٌلٌةالنظرٌة األدبٌة ومصطلحاتها الحدٌثة 4 دراسة ل حجازي سمٌر سعٌد   
 
28131بنح/    النظرٌة التؤوٌلٌة عند بول رٌكور بن حسن حسن 
 
23218بوق/    النظرٌة البٌانٌة عند ابن حزم الألندلسً بوقرة نعمان 
 
21’01ؼما/    النظرٌة التداولٌة عند األصولٌٌن 4 دراسة فً تفسٌر الرازي ؼماري نصٌرة محمد 
 
28-39الص/    النظرٌة الجمالٌة السٌاقٌة عند ستٌفن بٌبر الصباغ رمضان 
 
2813كوي/   اللؽة العلٌا 8ج1-4 بناء لؽة الشعر   1النظرٌة الشعرٌة 4 ج1 كوٌن جون   
 
21’1قدر/    النظرٌة العربٌة فً علم المصطلح قدري خٌري 
 
28133عٌا/    النظرٌة و النص عٌاشً منذر 
 
28133فار/   لنصالنظرٌة وا فارؼا كٌبٌدي   
 
28-36رٌك/    النفس والعدوان 4 دراسة نفسٌة إجتماعٌة فً ظاهرة العدوان رٌكارد إبراهٌم 
 البشري    
 
28-28إبن/    المبهج 4 فى تفسٌر أسماء دٌوان الحماسة إبن جنى أبى الفتح عثمان 
 
28-39نوا/   سالتناف-النهضة العربٌة الحدٌثة)حركة علً بك الكبٌر نوار عبد العزٌز   
صعود الدولة السعودٌة-الحملة الفرنسٌة على مصر -االستعماري      
 (األولى    
 
21’010عطا/    األثول الثنابٌة فً العربٌة 4 معجم ودراسة عطا هللا الٌاس 
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28-39بسً/    األخالق والسٌاسة عند إبن حزم بسٌونً رسالن صالح الدٌن 
 
28133الم/    األجناس األدبٌة فً ضوء )الشعرٌات المقارنة( قراءة مونتاجٌة المناصرة عزالدٌن 
 
28-31طه/   إسالمٌات-1المجموعة الكاملة لمإلفات الدكتور طه حسٌن 4  طه حسٌن   
1مج1      
 
28-409  28-28طه /    1المجموعة الكاملة لمإلفات طه حسٌن 4 علم األدب ج طه حسٌن   
 
28-01816طه/    األٌام طه حسٌن 
 
28-01116طه /   1األٌام 4 ج طه حسٌن   
 
28-01119طه /   8األٌام 4 ج طه حسٌن   
 
28-39الع/    األٌام الخوالً فً أخبار النساء واإلماء والجواري 4 فً الؽزل العٌسى هالل محمد 
 ....... والرثاء والوصؾ والشكوى والعتاب    
 
428133 28-1الب/    المجالس الشعرٌة فً األندلس من الفتح حتى سقوط الخالفة البجالنً آزاد محمد كرٌم 
 
28-1شقر/    المدارات 4 نصوص شعرٌة شقرة ٌوسؾ 
 
28133عبد/   النقد اللسانٌاتًالمدارس النقدٌة المعاصرة 4 اللؽة وعالقتها ب عبد الملك مراد   
 
28عٌد/   القسم النظري 1المدارس األدبٌة و مذاهبها 4 ج  عٌد ٌوسؾ   
 
28عٌد/   القسم التطبٌقً 8المدارس األدبٌة و مذاهبها 4 ج  عٌد ٌوسؾ   
 
28-8قاج/    المدارس المسرحٌة وطرق إخراجها منذ اإلؼرٌق حتى العصر قاجة جمعة 
 الحاضر    
 
21’019(33عبد /)    المدارس المعجمٌة 4 دراسة فً البنٌة التركٌبٌة عبد الجلٌل عبد القادر 
 
21'019(33عبد/)    المدارس المعجٌة 4 دراسة فً البنٌة الترك عبد الجلٌل عبد القادر 
 
21’09جبر/    المدارس الصوتٌة عند العرب 4 النشؤة و التطور جبر محمد عالء 
 
23218هال/   ل أحمد هنداويهال   المجاز اللؽوي فً لسان العرب إلبن منظور 4 دراسة بالؼٌة 
 تحلٌلٌة    
 
23218الس/    المجاز فً البالؼة العربٌة السامرابً مهدي صالح 
 
23218بور/    المجاز فً التراث النقدي بورحٌس المدنً 
 
2811911181الج/   ضدادالمحاسن و األ الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
28-01811كاؾ/    المحاكمة كافكا فرانز 
 
28-41 28133سلً/    المحاكاة فً الشعر الجاهلً بٌن التقلٌد و اإلبداع سلٌمان محمد سلٌمان 
 
21’01بدو/    المحاورة 4 مقاربة تداولٌة بدوح حسن 
 
28بطر/    األدب 4 تعرٌفه انوعه مذاهبه بطرس أنطونٌوس 
 
28أنج/    األدب األلمانً انجٌلوز جان فرنسوا 
 
281111818حمو/    األدب األلمانً حمود محمد 
 
2811911181(331أبو/)    األدب األندلسً أبو زٌد سامً ٌوسؾ 
 
28-1عٌس/   الموشحات-الشعر-األدب األندلسً )النثر عٌسى فوزي  -) 
 
28-1عٌس/   نثرال-الموشحات-األدب األندلسً )الشعر عٌسى فوزي  ) 
 
28(26211خفا/)    األدب األندلسً 4 التطور و التجدٌد خفاجٌى محمد عبد المنعم 
 
28الح/    األدب األندلسً 4 القضاٌا والظواهر الحسٌنً د1قاسم 
 
28الم/    األدب األموي المرزوقً صباح نوري 
 
28-31الخ/    األدب النبوي 4 عظات بالؽة وحكم عالٌة وآداب سامٌة الخولً محمد عبد العزٌز 
 
28-8(683وهب/)    األدب المسرحً العربً 4 العودة للجذور فً الفنون المسرحٌة وهبة فإاد 
 
281331ؼوي/    األدب المقارن ؼوٌار مارٌوس فرنسوا 
 
281331هال/    األدب المقارن هالل محمد ؼنٌمً 
 
281331طه/    األدب المقارن طه ندا 
 
281331شٌؾ/    األدب المقارن شٌفرٌل أٌؾ 
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281331فضل/   تؤثٌر الثقافة اإلسالمٌة فً الكومٌدٌا اإلالهٌة 1األدب المقارن 4 ج فضل صالح   
 لدانتً    
 
281331فضل/   ملحمة المؽازي المورٌسكٌة دراسة فً 8األدب المقارن 4 ج فضل صالح   
 األدب الشعبً المقارن    
 
281331عبد/    األدب المقارن بٌن النظرٌة و التطبٌق عبد الرحمن إبراهٌم 
 
281331بدي/    األدب المقارن بحوث و دراسات بدٌر حلمً 
 
281331سلو/   لمقارنة التطبٌقٌةاألدب المقارن فً الدراسات ا سلوم داود   
 
281331بنم/    األدب المقارن فً ضوء التحلٌل النقدي للخطاب بن محمد سعٌد أراق 
 
281331طحا/    األدب المقارن و األدب العام طحان رٌمون 
 
2811911181(69بنس/)    األدب المؽربً و األندلسً بٌن التؤسٌس و التوصٌل و التجدٌد بن سالمة الربعً 
 
28فزا/    األدب المؽربً واألندلسً 4 نصوص شعرٌة ونثرٌة مختارة فزاري أمٌنة 
 للتطبٌق 4 الطرٌقة التارٌخٌة    
 
28فزا/    األدب المؽربً واألندلسً 4 نصوص شعرٌة ونثرٌة مختارة فزاري أمٌنة 
 للتطبٌق 4 الطرٌقة الفنٌة    
 
28133الش/    األدب التفاعلً الرقمً الوالدة وتؽٌر الوسٌط الشمري حافظ محمد عباس 
 
28133الش/    األدب التفاعلً الرقمً الوالدة وتؽٌر الوسٌط الشمري حافظ محمد عباس 
 
23218(831أبو/)    اآلٌة التفسٌرٌة و موقعها من البٌان القرآنً و البالؼة العربٌة أبو علً محمد بركات حمدي 
 
2811911181رضا/    األدب الثوري رضا نهاد 
 
2811911181(331أبو/)    األدب الجاهلً أبو زٌد سامً ٌوسؾ 
 
28(661ٌوس/)    األدب الجاهلً 4 قضاٌا وفنون ونصوص ٌوسؾ حسنى عبد الجلٌل 
 
28(68الج/)   8338األدب الجزابري المعاصر 4 الجابزة المؽاربٌة للثقافة  الجابري محمد صالح   
 
28(68مرت /)    األدب الجزابري القدٌم 4 دراسة فً الجذور مرتاض عبد الملك 
 
28(68مرت/)    (األدب الجزابري القدٌم)دراسة فً الجذور مرتاض عبد الملك 
 
28(68منو/)    األدب الجزابري باللسان الفرنسً 4 نشؤته وتطوره وقضاٌاه منور أحمد 
 
28(368()331سلم/)    األدب الجزابري فً رحاب الرفض والتحرٌر سلمان نور 
 
281110811عال/    األدب الرومانً فً العصر الذهبً نماذج من النثرالالتٌنً عالم محمد رضا قطب 
 
281116111حمو/    األدب الروسً حمود محمد 
 
28كال/    األدب الصٌنً كالتنمارك أودٌل 
 
28-41 28133مرز/    األدب السٌاسً والحداثة فً الشعر العربً 4 دراسة تحلٌلٌة مرزوق بثٌنة علً إبراهٌم 
 للشاعر بدر شاكر السٌاب    
 
28-31بجا/    األدب الشعبً الجزابري 4 األمثال والحكم بجاوي محمد الصالح 
 
28-31سعً/    األدب الشعبً بٌن النظرٌة و التطبٌق سعٌدي محمد 
 
28الم /   دب الكبٌراألدب الصؽٌر واأل ابن المقفع   
 
28-31الك/    األدب الصوفً فً المؽرب واألندلس فً عهد الموحدٌن الكتانً نور الهدى 
 
28-31عبد/    األدب القومً 4 التراث القومً عند بدو سٌناء عبد الهادي السٌد حاتم 
 
2811911181(331أبو/)    األدب العثمانً أبو زٌد سامً ٌوسؾ 
 
2811911181(331أبو/)    األدب العثمانً أبو زٌد سامً ٌوسؾ 
 
28-1ابو/    األدب العباسً 4 الشعر أبو زٌد سامً ٌوسؾ 
 
2811911181(331أبو/)    األدب العباسً النثر أبو زٌد سامً ٌوسؾ 
 
28الم/    األدب العجٌب المسدي عبد السالم 
 
2811911181عبد/    األدب العربً 4 العصر اإلسالمً واألموي عبد الحمٌد علً عبد الرحمن 
 
2811911181الر/    األدب العربً من االنحدار إلى االزدهار الركابً جودت 
 
2811911181بنق/    األدب العربً الحدٌث بن قٌنة عمر 
 
28أبو/    (األدب العربً الحدٌث )النثر أبو زٌد سامً ٌوسؾ 
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2811911181الم/    األدب العربً الحدٌث 4 مختارات الموسوي محسن جاسم 
 
28428133الػ/    األدب العربً الحدٌث 4 مقاربات فً النظرٌة والتطبٌق الؽٌث نسٌمة 
 
28محم /     األدب العربى الحدٌث 4 الرإٌة و التشكٌل محمد حسٌن علً 
 
2811911181أبو/    األدب العربً الحدٌث 4 الشعر أبو زٌد سامً ٌوسؾ 
 
2811911181الع/    األدب العربً بٌن الداللة و التارٌخ العلً عدنان عبٌد 
 
28أبو/    األدب العربً فً مختلؾ العصور أبو السعود سالمة أبو السعود 
 
2811911181تاج/    األدب العربً فً مٌزان اإلستشراق تاج محمد قدور 
 
2811911181عتً/    األدب العربً فً األندلس عتٌق عبد العزٌز 
 
2811911181سال/   و أشهر -موضوعاته -األدب العربً فً األندلس 4 تطوره سالمة علً   
 أعالمه    
 
2811911181الق/   8-1األدب العربً فً المؽرب األقصى  القباج محمد بن العباس   
 
2811911181(331الح/)    األدب العربً فً العصر المملوكً والعثمانً الحسٌن قصً 
 
2811911181هور/    األدب الفارسً القدٌم هورن لٌاول 
 
2811111رٌػ/    األدب اإلنجلٌزي رٌؽار فرٌدٌرٌك 
 
28-31الم/   مًاألدب اإلسال المرزوك صباح نوري   
 
28-431 28133محج/    األدب اإلسالمً 4 قضاٌاه المفاهٌمٌة والنقدٌة محجوب عباس 
 
28-31أبو/    األدب اإلسالمً واألموي أبو زٌد سامً ٌوسؾ 
 
28-31حسً/    األدب اإلسالمً وقضاٌاه المعاصرة حسٌن علً محمد 
 
281111816حمو/    األدب اإلفرٌقً حمود محمد 
 
2811911181(331خلً/)    األدب فً العصر الجاهلً خلٌفة علً 
 
2811911181(331سال/)    األدب فً العصر الفاطمً 4 الكتابة والكتاب سالم محمد زؼلول 
 
2811911181(331سال/)    األدب فً العصر الفاطمً 4 الكتابة والكتاب سالم محمد زؼلول 
 
28طود/   راألدب فً خط طودوروؾ تزفٌطان   
 
2811911181سال /    األدب فً عصر العباسٌٌن 4 منذ قٌام الدولة نهاٌة القرن الثالث سالم محمد زؼلول 
31الجزء       
 
28مند /    األدب و مذاهبه مندور محمد 
 
28ٌقط /    األدب و المإسسة و السلطة 4 نحو ممارسة أدبٌة جدٌدة ٌقطٌن سعٌد 
 
28133الع/   دالعقاد عباس محمو  المجلد الرابع و العشرون 4 خالصة الٌومٌة -1-األدب و النقد    
 والشذور ، الفصول ، الدٌوان فً النقد و األدب    
 
28133الع/   المجلد الخامس و العشرون 4 مطالعات فً -8-األدب و النقد  العقاد عباس محمود   
 الكتب و الحٌات، مراجعات فً األدب و الفنون    
 
28133الع/   المجلد السادس و العشرون 4 ساعات بٌن -0-األدب و النقد  العقاد عباس محمود   
 الكتب    
 
28131كٌل/    األدب و الؽرابة 4 دراسة بنٌوٌة فً األدب العربً كٌلٌلطو عبد الفتاح 
 
28131بون/    (األدب و اإللتزام) من باسكال إلى سارتر بونوا دونً 
 
28-40  28133كٌل/   و عبد الفتاحكٌلٌط   األدب و اإلرتٌاب 
 
28133بار/    األدب و الواقع بارت روالن 
 
28133الم/    األدب و خطاب النقد المسدي عبد السالم 
 
28إسم /     األدب و فنونه 4 دراسة و نقد إسماعٌل عز الدٌن 
 
28-38018أبو/   ذجااألدب وأدب الطفل العربً 4 األردن أنمو أبو عراق سعاد عودة   
 
28133ملح/    األدب والتقنٌة مدخل إلى النقد التفاعلً ملحم إبراهٌم أحمد 
 
2111911181الم/    المجتمع المدنً وترقٌة إستعمال اللؽة العربٌة المجلس األعلى للؽة العربٌة 
 
28-31الم/    المجتمع اإلسالمً المعاصر المبارك محمد 
 
28-11 33عزو/    المٌتالؽة فً شعر امل دنقل عزوز حسن 
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28-1شرؾ/    المختارات الشعرٌة و قضاٌا الوطن العربً 4 محمود سامً شرؾ عبد العزٌز 
 ...البارودي، أحمد شوقً، حافظ إبراهٌم،     
 
28133عمً/     األدبٌة بٌن تراثٌة الفهم وحداثة التؤوٌل 4 مقاربة نقدٌة لمقول عمٌش عبد القادر 
 القول لذي أبً حٌان التوحٌدي    
 
428 28133بٌك/    األدبٌة فً النقد العربً القدٌم 4 من القرن الخامس حتى القرن بٌكٌس أحمد 
 الثامن للهجرة    
 
28-31بنج/    (المختصر الصؽٌر فً سٌرة رسول هللا )ص بن جماعة عز الدٌن 
 
21’09حسن/    المختصر فً أصوات اللؽة العربٌة 4 دراسة نظرٌة تطبٌقٌة حسن جبل محمد حسن 
 
21’09حسن/    المختصر فً أصوات اللؽة العربٌة 4 دراسة نظرٌة و تطبٌقٌة حسن جبل محمد حسن 
 
21’06الخ /   النحو 4 المسى الزهور الندٌة فً الدروس النحوٌة المختصر فً الخفاجً نافع الجوهرى   
 
2111911181ممل/    المحتوى الرقمً باللؽة العربٌة و البرمجٌات مخبر الممارسات اللؽوٌة 
 
28-31حسً/    المدخل للفقه اإلسالمً 4 تارٌخ الفقه اإلسالمً،الملكٌة ونظرٌة حسٌن أحمد فراج 
 العقد    
 
232أبو/    المدخل لدراسة البالؼة العربٌة أبوشوارب محمد 
 
23218أبو/    المدخل لدراسة البالؼة العربٌة أبو شوارب محمد 
 
28-31(33الش /)    المدخل لدراسة الفقه اإلسالمً الشرنباصً رمضان علً 
 
28-31إبر/    المدخل لدراسة الفقه اإلسالمً 4 تارٌخه ومصادره ونظرٌاته إبراهٌم عبد الرحمان إبراهٌم 
 العامة    
 
2111911181’89عصر/    المدخل اللؽوي واإلتجاهات الحدٌثة لتدرٌس االدب فً النظام عصر حسنً عبد الباري 
 التعلٌمً    
 
28-31الص/    المدخل الى دراسة الفقه االسالمً الصالح عبد هللا محمد 
 
28اله/    المدخل الى علم االدب الهمدانً احمد علً 
 
21’06610بوخ/    المدخل الصرفً 4 تطبٌق و تدرٌب فً الصرؾ العربً بوخدود علً بهاء الدٌن 
 
21’09حسن/    المدخل فً علم األصوات المقارن حسنٌن صالح 
 
28133قطو/    المدخل إلى مناهج النقد المعاصر قطوس بسام 
 
232184(831ساس/)    المدخل إلى النحو و البالؼة فً إعجاز القرآن الكرٌم ساسً عمار 
  3 ’8    
 
21’406 232(831ساس/)    المدخل إلى النحو والبالؼة فً إعجاز القرآن الكرٌم ساسً عمار 
 
28(68خرؾ/)    المدخل إلى األدب الجزابري الحدٌث خرفً صالح 
 
23218بال/    المدخل إلى البحث اللؽوي بالسً محمد السٌد على 
 
21'09ساس/    المدخل إلى الصوتٌات تارٌخا 4 جهود متعاقبة عبر من الفرعونٌة ساسً عمار 
 الى العصر الحدٌث    
 
23116الك/    المدخل إلى تحلٌل النص األدبً وعلم العروض الكسوانً مصطفى 
 
28الخ/   ل إلى تحلٌل النص األدبً وعلم العروضالمدخ الخلٌل سحر سلٌمان   
 
21’1األ/    .المدخل إلى تقوٌم اللسان و تعلٌم البٌان األندلسً أبً عبد هللا محمد بن أحمد بن111 
 
21’06أبو/    المدخل إلى دراسة النحو العربً أبو المكارم علً 
 
2111911181صبً/    المدخل إلً دراسة اللؽة العربٌة صبٌح إبراهٌم 
 
28اله/    المدخل إلى علم األدب الهمدانً أحمد علً 
 
423218 21'02عٌس/    المدخل إلى علم األسلوبٌة والبالؼة العربٌة عٌسى سحر سلٌمان 
 
23111بون/   دٌتر-بونتنج كارل   المدخل إلى علم اللؽة 
 
21’06عبد/    المدخل إلى علم الصرؾ عبد اللطٌؾ محمد منال 
 
2813الم/   لمعوش سالما   المدٌنة العربٌة بٌن عولمتٌن 
 
28131الؾ/    المدٌنة الفاضلة و مختارات من كتاب الملة 4 مقالة فلسفٌة الفارابً أبو نصر 
 
28-1أبو/    المدٌنة فً الشعر العربً المعاصر أبوؼالً مختار علً 
 
28الع/    األٌدٌولوجٌا العربٌة المعاصرة العروي عبد هللا 
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428133 28-0مهً/    اآلخر فً الرواٌة النسوٌة العربٌة فً خطاب المرأة والجسد مهٌدات نهال 
 والثقافة    
 
28-8سال/    المخرج المسرحً و القراءة المتعددة للنص سالم أبو الحسن 
 
28131الؾ /     المدرسة الفلسفٌة فً اإلسالم 4 عرض نقدي لفلسفة الكندي و الفٌومً محمد إبراهٌم 
 الفاربً و إبن سٌبا    
 
21’06الص/    األجرومٌة الصنهاجً أبً عبد هللا بن محمد بن داود 
 
21’06الب/    اآلجرومٌة 4 على طرٌق السإال و الجواب )مع اإلعراب البسكري عبد القادر 
 
28-1الخ/    األخطل الصؽٌر 4 شاعر األلم والمجد والعشق الخوري بشارة عبد هللا 
 
1211 1911 81خلو/    : األخطاء اللؽوٌة الشابعة فً وسابل اإلعالم الجزابرٌة خلوفً صلٌحة 
    ( الصحافة المكتوبة-التلفزة-اإلذاعة ) 
 
23111أبو/    األخطاء اللؽوٌة فً ضوء علم اللؽة التطبٌقً أبو الرب محمد 
 
21’06زاي/    األخطاء الشابعة النحوٌة و الصرفٌة و اإلمالبٌة 4 عند تالمذة زاٌد فهد خلٌل 
 الصفوؾ األساسٌة العلٌا و طرق معالجتها    
 
23116شٌخ/    المٌزان الجدٌد فً علم العروض والقافٌة شٌخ العرب ثرٌا محً الدٌن 
 
23116بد/ع    المٌزان الوافً للألشعار و القوافً عبدون عبد الحكٌم 
 
23116مبا/    المٌزان فً األقٌسة واألوزان مبارك علً باشا 
 
23116الع /    المٌسر الكافً فً العروض و القوافً العلً فٌصل حسٌن طحٌمر 
 
2111911181الع/   فً اللؽة العربٌةالمٌسر فً مهارات االتصال  العبد هللا أحمد جاسر   
 
2111911181الك/   131المٌسر فً اللؽة العربٌة  الكسوانً مصطفى خلٌل   
 
21’409 28-31الط/    المٌسر فً علم التجوٌد الطنبولً منى دروٌش 
 
23111علً/    المٌسر فً فقه اللؽة المطور علً محمد محمد ٌونس 
 
21’0191981الم/   31المخصص مج المرسً األندلسً أبً الحسن علً بن إسما111   
 
21’0191981الم/   38المخصص مج المرسً األندلسً أبً الحسن علً بن إسما111   
 
21’0191981الم/   30المخصص مج المرسً األندلسً أبً الحسن علً بن إسما111   
 
21’0191981الم/   111المرسً األندلسً أبً الحسن علً بن إسما  39المخصص مج   
 
21’0191981الم/   38المخصص مج المرسً األندلسً أبً الحسن علً بن إسما111   
 
21’0191981الم/   36المخصص مج المرسً األندلسً أبً الحسن علً بن إسما111   
 
21’0191981الم/   31المخصص مج المرسً األندلسً أبً الحسن علً بن إسما111   
 
21’0191981الم/   32المخصص مج المرسً األندلسً أبً الحسن علً بن إسما111   
 
21’01018عٌس/    المحكم فً أصول الكلمات العامٌة عٌسى بك أحمد 
 
28-31الت/    المحكم والمتشابه فً القرآن الكرٌم التومً محمد 
 
21’406 28133مزو/   اسة تحلٌلة نقدٌةاألحكام النحوٌة بٌن النحاة و علماء الداللة 4 در مزوز دلٌلة   
 
21’401  28-31أبو/    المحظور اللؽوي و المحسن اللفضى 4 دراسات تؤصٌلٌة داللٌة أبو زالل عصام الدٌن عبد السالم 
 فً القرآن الكرٌم    
 
28سلً/    األجوبة المسكتة فً أدبنا العربً سلٌم محمد ابراهٌم 
 
428133 28-0الن/    المرأة المجد لبهجة الرواٌة 4 قراءات فً الرواٌة النسوٌة العربٌة النجار سلٌم 
 
28-1(131ٌوس /)    المرأة عند شعراء صدر اإلسالم الوجه والوجه األخر ٌوسؾ حسنى عبد الجلٌل 
 
28-39شاؾ/    المرأة فً المجتمع األندلسً 4 من الفتح االسالمً لألندلس حتى شافع راوٌة عبد الحمٌد 
 سقوط قرطبة    
 
428133 28-1عٌس/    المرأة فً شعر الخوارج عٌسى أحمد فهمً 
 
28133الػ /    المرأة و اللؽة الؽذامً عبد هللا محمد 
 
28-39(683سوا/)    المرأةفً األدبٌات العربٌة المعاصرة 4 مصر نموذجا سواعد محمد ٌوسؾ 
 
28-39(683سوا/)   ٌات العربٌة المعاصرة 4 مصر نموذجاالمرأةفً األدب سواعد محمد ٌوسؾ   
 
28-01112بوج/    األراثة 4 رواٌة بوجدرة رشٌد 
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28133عصؾ/    المراٌا المتجاورة 4 دراسة فً نقد طه حسٌن عصفور جابر 
 
28-39عبد/    المراٌا المحدبة من البنٌوٌة الى التفكٌك حمودة عبد العزٌز 
 
28-01116بوج/    المرث 4 رواٌة بوجدرة رشٌد 
 
28-38018محم/    المرجع فً أدب األطفال محمود حسن إسماعٌل 
 
28-38018محم/    المرجع فً أدب األطفال محمود حسن إسماعٌل 
 
2111911181عطا/    المرجع فً تدرٌس اللؽة العربٌة عطا إبراهٌم محمد 
 
2111911181ٌون/    المرجع فً تعلٌم اللؽة العربٌة لألجانب 4 من النظرٌة إلى ٌونس فتحً على 
 التطبٌق    
 
28133الج/   1المرجعٌات فً النقد و االدب و اللؽة ج الجعافرة ماجد   
 
28133الج/   8اللؽة جالمرجعٌات فً النقد و االدب و  الجعافرة ماجد   
 
28-41 28133بلم/   دراسة-المرجعٌة فً التراث النقدي العربً بلمحجوب م  - 
 
28-1بلخ/    األرض و الجدار 4 شعر بلخٌر عقاب 
 
2111911181كبر/    المرشد األدبً الحدٌث للمراحل التعلٌمٌة 4 الجامعٌة والثانوٌة كبرٌت سمٌر 
 والمتوسطة وفق المنهجٌة الحدٌثة    
 
23211اله/    المرشد المفٌد فً منهجٌة البحث العلمً الخالدي الهادي 
 
21’06إبر/    المرشد فً قواعد النحو و الصرؾ إبراهٌم خلٌل 
 
21’06الح/    المركبات فً العربٌة الحمدانً خدٌجة زبار 
 
28-31إبر/   لمركزٌة اإلسالمٌة 4 صورة اآلخر فً المخٌال اإلسالمً خاللا إبراهٌم عبد هللا   
 القرون الوسطى    
 
28-01119إبر/    المرفوضون إبراهٌم سعدي 
 
28-09بنه/    األرواح الشاؼرة بن هدوقة عبد الحمٌد 
 
21’06علً/    األصل و الفرع فً شرح الرضً على كافٌة ابن الحاجب علً منتظر حسن 
الخصابص-المعاٌٌر  -المفهوم       
 
23111نور/    األسماء العربٌة معانٌها و مدلوالتها نور الدٌن حسن 
 
428133 28-1حجا/    األطالل فً الشعر العربً 4 دراسة جمالٌة حجازي محمد عبد الواحد 
 
28-1لعو/    المسند إلٌه و المسند فً شعر التقعٌد من خالل المٌة العرب لعوٌجً أحمد 
 
21’010180(68بوع/)    المصنفات اللؽوٌة لألعالم الجزابرٌة عبر القرون بوعنانً مختار 
 
28-1األ/    األصمعٌات 4 مختارات أبً سعٌد عبد الملك بن قرٌب األصمعً األصمعً أبً سعٌد عبد الملك 
 
28-01110(368جاو/)    المسلوب جاووت طاهر 
 
21’02أدي/    األسلوب الرومانً فً األدب والفن والحٌاة أدٌث هاملتون 
 
28-31الم/    األسلوب فً القرآن الكرٌم 4 سورة البقرة أنموذجا الملوكً عبد العزٌز 
 
21’402 28-8بوح/    األسلوبٌات و تحلٌل الخطاب بوحوش رابح 
 
21’02مول/    األسلوبٌة مولٌنٌه جورج 
 
21’02سلً/    األسلوبٌة 4 مدخل نظري ودراسة تطبٌقٌة سلٌمان فتح هللا أحمد 
 
21’02ربا/    األسلوبٌة 4 مفاهٌمها و تجلٌاتها ربابعة موسى 
 
21’02أبو/    األسلوبٌة 4 الرإٌة و التطبٌق أبو العدوس ٌوسؾ 
 
21’402 28-1عشت/    األسلوبٌة الشعرٌة 4 قراءة فً شعر محمود حسن إسماعٌل عشتار محمد 
 
21’02الض/   ضالع محمد صالحال   األسلوبٌة الصوتٌة 
 
21’02’ 09الح/    األسلوبٌة الصوتٌة فً شعر أدونٌس الحسانً عادل نذٌر 
 
21’02الع/    األسلوبٌة فً النقد العربً المعاصر العطٌة أٌوب جرجٌس 
 
28133الس/    األسلوبٌة و تحلٌل الخطاب 4 دراسة فً النقد العربً الحدٌث ج السد نور الدٌن 
       
 
28133الس/    األسلوبٌة و تحلٌل الخطاب 4 دراسة فً النقد العربً الحدٌث ج السد نور الدٌن 
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21’02الم/    األسلوبٌة واألسلوب المسدي عبد السالم 
 
21’402 21’1الح/    األسلوبٌة والتداولٌة مداخل لتحلٌل الخطاب الحباشة صابر 
 
21’402 23218عبد/    األسلوبٌة وثالثٌة الدوابر البالؼٌة عبد الجلٌل عبد القادر 
 
423218 21'02بود/    األسلوبٌة وخصابص اللؽة الشعرٌة بودخة مسعود 
 
423218 21'02بود/    األسلوبٌة وخصابص اللؽة الشعرٌة بودخة مسعود 
 
21’401  21’02أول/    األسلوبٌة وعلم الداللة أولمان ستٌفن 
 
21’1ساس /    اللسان العربً و قضاٌا العصر 4 رإٌة علمٌة فً الفهم ، المنهج ساسً عمار 
 ، الخصابص ، التعلٌم ، التحلٌل    
 
21’01عبد /    اللسان و المٌزان أو التكوثر العقلً عبد الرحمن طه 
 
428133 28-0معً/    األصالة و التؽرٌب فً الرواٌة العربٌة 4 رواٌات حٌدر حٌدر معٌكل أسماء أحمد 
 نموذجا دراسة تطبٌقٌة    
 
21’1مبع/    اللسانٌات مركز البحوث ىالعلمٌة 
 
21’1بنا/    اللسانٌات 4 منطلقاتها النظرٌة و تعمٌقاتها المنهجٌة بناصر حنٌفً 
 
21’1موم/    اللسانٌات 4 النشؤة و التطور مومن أحمد 
 
21’1موم/    اللسانٌات 4 النشؤة و التطور مومن أحمد 
 
21’1إست/    اللسانٌات 4 المجال، و الوظٌفة، و المنهج إستٌتٌة سمٌر شرٌؾ 
 
21’1مرت/    اللسانٌات األسلوبٌة مرتاض عبد الجلٌل 
 
21’1راي/    اللسانٌات المعاصرة فً ضوء نظرٌة التواصل راٌض نور الدٌن 
 
21'81لعً/    اللسانٌات االجتماعٌة عند العرب لعٌبً هادي 
 
21’1ؼلؾ/    اللسانٌات البنٌوٌة 4 منهجٌات وإتجاهات ؼلفان مصطفى 
 
21'1ؼلؾ/   االسس النظرٌة و النمهجٌة 1اللسانٌات التولٌدٌة  ؼلفان مصطفى   
 
21'1ؼلؾ/   طفىؼلفان مص  8اللسانٌات التولٌدٌة    
 
21’1ؼلؾ/    اللسانٌات التولٌدٌة من النموذج ما قبل المعٌار إلى البرنامج ؼلفان مصطفى 
 األدنوي 4 مفاهٌم وأمثلة    
 
21'82مرت/    اللسانٌات الجؽرافٌا فً التراث اللؽوي العربً مرتاض عبد الجلٌل 
 
21’1بوق/    اللسانٌات العامة 4 اتجاهاتها وقضاٌاها الراهنة بوقرة نعمان 
 
21’1بوق/    اللسانٌات العامة المٌسرة 4 تطبٌقات اللؽة العربٌة بوقرة نعمان عبدالحمٌد 
 
21’1الػ/    اللسانٌات العربٌة واإلضمار 4 دراسة تركٌبٌة داللٌة الؽرٌسً محمد 
 
21'81لعً/   ند العرباللسانٌات اإلجتماعٌة ع لعٌبً هادي   
 
21’1الم/    اللسانٌات الوظٌفٌة 4 مدخل نظري المتوكل أحمد 
 
21’1علو/    اللسانٌات فً الثقافة العربٌة المعاصرة 4 دراسة تحلٌلٌة نقدٌة فً علوي حافظ إسماعٌلً 
 قضاٌا التلقً وإشكاالته    
 
21'1مرت/    اللسانٌات فً عالم النص و القراءة مرتاض عبد الجلٌل 
 
21’1الم/    اللسانٌات و أسسها المعرفٌة المسدي عبد السالم 
 
21’41  21'06آٌت/    اللسانٌات و البٌداؼوجٌا نموذج النحو الوظٌفً آٌت أوشان علً 
 
21’41 21’88مون/    اللسانٌات و الترجمة مونان جورج 
 
21’98بوح/    اللسانٌات و تحلٌل النصوص بوحوش رابح 
 
21’1الي/    اللسانٌات ومنطق اللؽة الطبٌعً الٌكوؾ جورج 
 
21’41  21’01عٌا/    اللسانٌات والداللة عٌاشً منذر 
 
21’41 28-1بوح/    اللسانٌات وتطبٌقاتها على الخطاب الشعري بوحوش رابح 
 
21’06عطً/    األسالٌب النحوٌة 4 عرض و تطبٌق عطٌة محسن علً 
 
21’06الس/   عبود السامرابً ابراهٌم   األسالٌب االنشابٌة فً العربٌة 4 النمط واإلستعمال 
 
2111911181أبو/    األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة أبو مؽلً سمٌح 
 
28-01116حنا/    المصابٌح الزرق مٌنه حنا 
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23إسم /    المصادر األدبٌة و اللؽوٌة فً التراث العربً إسماعٌل عز الدٌن 
 
21’010الح/    المصادر والمشتقات فً معجم لسان العرب الحمدانً خدٌجة 
 
23211حسن/    األساس فً التحرٌر الكتابً حسنٌن أحمد الطاهر 
 
21’88عزب/    األساس فً الترجمة عزب محمد 
 
28-090(331مسع/)   مٌخابٌلمسعود    األساطٌر و المعتقدات العربٌة قبل اإلسالم 
 
28133الػ /    المشاكلة و اإلختالؾ 4 قراءة فً النظرٌة العربٌة فً الشبٌه الؽدامً عبد هللا محمد 
 المختلؾ    
 
21’06عما /    المسافة بٌن التنظٌر النحوي و التطبٌق اللؽوي 4 بحوث فً عماٌرة خلٌل احمد 
 التفكٌر النحوي و التحلٌل اللؽوي    
 
28-01119عمر/    المشاهد العارٌة 4 رواٌة عمرانً الجٌاللً 
 
21’88مون/    المسابل النظرٌة فً الترجمة مونان جورج 
 
21’06الم/    المسابل العسكرٌات فً النحو العربً المنصوري علً جابر 
 
21’98كٌر/    المضمر كٌربرات كاترٌن 
 
428133 28-1الج/    المضامٌن التراثٌة فً الشعر األندلسً فً عهد المرابطٌن الجبوري جمعة حسٌن ٌوسؾ 
 الموحدٌن    
 
21’06الس /    2ج -1األشباه و النظابر فً النحو 4 ج1 السٌوطً جالل الدٌن   
 
21’06السـ /    8ج -1األشباه و النظابر فً النحو 4 ج السٌوطً جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر  - 
 
21’06السـ /    9ج -0األشباه و النظابر فً النحو 4 ج السٌوطً جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر  - 
 
21’06السـ /    6ج -8األشباه و النظابر فً النحو 4 ج السٌوطً جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر  - 
 
21’06الس /    3األشباه و النظابر فً النحو 4 ج السٌوطً جالل الدٌن   
 
2111911181عما /    المستشرقون و نظراتهم فً نشـؤة الدراسات اللؽوٌة العربٌة عماٌرة إسماعٌل أحمد 
 
23111عما /   المنهج-المستشرقون و المناهج اللؽوٌة 4 المنهج التارٌخً  عماٌرة إسماعٌل أحمد   
المنهج اإلحصابً-المنهج الوصفً -ج التقابلً المنه-المقارن       
 
23111عما/    المستشرقون والمناهج اللؽوٌة عماٌرة إسماعٌل أحمد 
 
28-431 28133حٌن/    المستشرقون وبنٌة النص القرآنً حٌنونً رمضان 
 
28-31الع/   لنساءالمستطرؾ فً األدب العربً 4 أقسى ما قٌل فً ذم النساء ل العٌسى محمد هالل   
 وذم الرجال للنساء    
 
21’01016قطب/    المشتقات ودالال تها فً اللؽة العربٌة قطب معالً محسن محمد 
 
21’010الز/   31المستقصى فً أمثال العرب مج الزمخشري أبً قاسم جار هللا  محمود بن عمر   
 
21’010الز/   38المستقصى فً أمثال العرب مج الزمخشري أبً قاسم جار هللا  محمود بن عمر   
 
28-31درا/    المستقصً فً األدب اإلسالمً دراقً زبٌر 
 
21’09تار/    المستوى الصوتً من الظواهر الصوتٌة عند الزركشً فً تارا فرهاد شاكر 
 البرهان    
 
28-31بوس/    المستوٌات اللؽوٌة فً القراءات قراءة فً البنٌة بوسؽادي حبٌب 
 
21’019قبً/    األسٌل 4 القاموس العربً الوسٌط قبٌعة راتب أحمد 
 
28محم/    المصدر األدبً مفهومه وأنواع دراسته محمد أحمد سٌد 
 
28-31وجد/   8المصحؾ المفسر القسم وجدي محمد فرٌد   
 
21’01خضر/    األسرار الداللٌة فً الظواهر اللؽوٌة فً بصابر ذوي التمٌٌز فً خضر مصطفى محمد عبد المجٌد 
 لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي    
 
28حجا/    األسرة فً األدب العربً حجازي محمد عبد الواحد 
 
28-8الع/    المسرح أصوله و اتجاهاته المعاصرة مع دراسات تحلٌلٌة مقارنة العشماوي محمد زكً 
 
28-8الع/    المسرح التعبٌري العذاري طارق عبد الكاظم 
 
28-8الن/    المسرح العربً بٌن منابع التراث و القضاٌا المعاصرة النواصرة جمال محمد 
 
28-18 33الب/    المسرح العربً بٌن رإٌة المإلؾ و عمل المخرج البشتاوي ٌحً 
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28-8(368فضل/)    المسرح تارٌخا ونظاال 4 مذكرات عن المسرح الجزابري فً فضالء محمد الطاهر 
8عهدٌة اإلحتاللً واإلستقاللً ج1      
 
28-8(368فضل/)    المسرح تارٌخا ونظاال 4 مذكرات عن المسرح العالمً والمسرح فضالء محمد الطاهر 
1العربً ج1      
 
28-8(68لمب/)    المسرح فً الجزابر لمباركٌة صالح 
 
28-8الر/    المسرح فً الوطن العربً الراعً علً 
 
28-48 28133الر/    المسرحٌات المفقودة 4 دراسة ونصوص الربٌعً علً محمد هادي 
 
28-48 28133الد/    المسرحٌة 4 نشؤتها و تارٌخها و أصولها الدسوقً عمر 
 
28131مقب/   بول ادرٌس محمدمق   األسس االبستمولوجٌة و التداولٌة للنظر النحوي عند سٌبوٌه 
 
28133إسم /    األسس الجمالٌة فً النقد العربً 4 عرض وتفسٌر ومقارنة اسماعٌل عزالدٌن 
 
23218الن/    األسس الفنٌة للكتابة و التعبٌر النجار فخري خلٌل 
 
21’1الع/    األسس اإلبستمولوجٌة للنظرٌة اللسانٌة 4 البنٌوٌة والتولٌدٌة العمري محمد محمد 
 
21’1الع/    األسس اإلبستمولوجٌة للنظرٌة اللسانٌة 4 البنٌوٌة والتولٌدٌة العمري محمد محمد 
 
28131مقب/    األسس اإلبستمولوجٌة و التداولٌة للنظر النحوي عند سٌبوٌه مقبول إدرٌس محمد 
 
28133جعن/    المصطلح النقدي قضاٌا وإشكاالت جعنٌد عبد الرزاق 
 
428133 23218عبك/    المصطلح النقدي والبالؼً عند اآلمدي فً كتابه الموازنة بٌن عبكل نوح أحمد 
 شعر أبً تمام والبحتري    
 
21’1مقر/    المصطلح اللسانً المترجم 4 مدخل نظري الى المصطلحات مقران ٌوسؾ 
 
23218الخ/1    المصطلح البالؼً فً معاهد التنصٌص على شواهد التلخٌص الخالوٌة محمد خلٌل 
 
28133الخ/    المصطلح السردي فً النقد العربً الحدٌث الخفاجً أحمد رحٌم كرٌم 
 
21’09مرع/    المصطلح الصوتً عند علماء العربٌة القدماء فً ضوء علم اللؽة مرعً بنً بكر عبد القادر 
 المعاصر    
 
23111األ/    المصطلح العربً 4 البنٌة و التمثٌل األشهب خالد 
 
28ادر/    المصطلح الفلسفً فً النقد و البالؼة العربٌٌن ادرٌسو سالم احمد 
 
21’88جال/    المصطلح عند رفاعة الطهطاوي 4 بٌن الترجمة و التعرٌب جالل إٌمان السعٌد 
 
21ساس/    المصطلح فً اللسان العربً 4 من آلٌة الفهم  الى أداة الصناعة ساسً عمار 
 
28133عٌد /    المصطلح فً التراث النقدى عٌد رجاء 
 
21'010خطا/    المصطلح و المفهوم و المعجم المختص 4 دراسة تحلٌلٌة فً خطابً محمد 
1336-1319المعاجم األدبٌة العربٌة الحدٌثة )     ) 
 
21’06الح/   ٌدي إٌناس كمالالحد   المصطلحات النحوٌة فً التراث النحوي فً ضوء علم 
 االصطالح الحدٌث    
 
21’01018عنا/   عربً-معجم إنجلٌزي-المصطلحات األدبٌة الحدٌثة 4 دراسة  عنانً محمد   
 
21’01018بوط/    المصطلحات اللسانٌة والبالؼٌة واألسلوبٌة والشعرٌة انطالقا من بوطارن محمد الهادي 
 التراث العربً ومن الدراسات الحدٌثة    
 
21’98بوق/    : المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص و تحلٌل الخطاب بوقرة نعمان 
 دراسة معجمٌة    
 
28-8( 33مان/)   الخطابالمصطلحات المفاتٌح لتحلٌل  مانؽونو دومٌنٌك   
 
21’01شفط/    المصطلحات الداللٌة بٌن التراث و علم اللؽة الحدٌث شفطر اٌهاب سعد 
 
21’09الس/    المصطلحات الصوتٌة بٌن القدماء و المحدثٌن السامرابً إبراهٌم عبود 
 
21’09الس/    المصطلحات الصوتٌة بٌن القدماء والمحدثٌن السامرابً إبراهٌم عبود 
 
21'01هنً/    المصطلحات و المعاجم االسس النظرٌة و االجراءات التطبٌقٌة هنً محمد حاج 
 
21’1كاب/    المصطلحٌة النظرٌة والمنهجٌة والتطبٌقات كابري مارٌا تٌرٌزا 
 
284-1(331الن/)    األسطورة فً الشعر العربً قبل اإلسالم النعٌمً أحمد إسماعٌل 
  3 3-8    
 
28-090عزي/    األسطورة و الحكاٌة الشعبٌة عزٌز كارم محمود 

 
 الصفحة    
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232181911116عام/    المشكالت البالؼٌة فً الترجمات العبرٌةلمعانً القرآن عامر عامر الزناتى 
 
28131كري/    المشكلة األخالقٌة و الفالسفة كرٌسون أندرٌه 
 
28بنق/    المشكلة الثقافٌة فً الجزابر 4 التفاعالت و النتابج بن قٌنة عمر 
 
28-09بنه/    األشعة السبعة بن هدوقة عبد القادر 
 
28-09الع/    األصفار و قصص أخرى العالؾ زهٌر 
 
428133 28-31مون/    المشهد السردي فً القرآن الكرٌم 4 قراءة فً قصة سٌدنا ٌوسؾ مونسً حبٌب 
 علٌه السالم    
 
428133 28-31مون/    المشهد السردي فً القرآن الكرٌم 4 قراءة فً قصة سٌدنا ٌوسؾ مونسً حبٌب 
 علٌه السالم    
 
21’019الس/   1المزهر فً علوم اللؽة و أنواعها 4 ج1 السٌوطً جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر   
 
21’019الس/   8المزهر فً علوم اللؽة و أنواعها 4 ج1 السٌوطً جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر   
 
28-439 28133أبو/    األزهري اللؽوي أبومنصور محمد بن أحمد األزهري صاحب أبو مؽلً سمٌح 
 معجم تهذٌب اللؽة وكتابه الزاهر    
 
21’06حسا/    ) األصول 4 دراسة إستعٌمولوجٌة للفكر اللؽوي عند العرب تمام حسان 
البالؼة-فقه اللؽة-النحو     ) 
 
21’06الب/   1األصول فً النحو 4 ج البؽدادي محمد بن سهل بن السراج النحوي   
 
21’06الب/   8األصول فً النحو 4 ج البؽدادي محمد بن سهل بن السراج النحوي   
 
21’06الب/   0األصول فً النحو 4 ج البؽدادي محمد بن سهل بن السراج النحوي   
 
28-1الم/   1اللزومٌات 4 لزوم ماالٌلزم ج المعري أبو العالء   
 
28-1الم/   8اللزومٌات 4 لزوم ماالٌلزم ج المعري أبو العالء   
 
28-1الم/    اللزومٌات لشاعر الفالسفة وفٌلسوؾ الشعراء  أبً العالء المعري أبً العالء 
8المعري ج      
 
28-1الم/    اللزومٌات لشاعر الفالسفة وفٌلسوؾ الشعراء أبً العالء المعري المعري أبً العالء 
31ج      
 
28-09بلح/    األصوات بلحسن عمار 
 
21’09عبد/    األصوات اللؽوٌة عبد الجلٌل عبد القادر 
 
21’099أنً/    األصوات اللؽوٌة أنٌس إبراهٌم 
 
21’09است/    األصوات اللؽوٌة 4 رإٌة عضوٌة ونطقٌة وفٌزٌابٌة استٌتٌة سمٌر شرٌؾ 
 
21’09جرا/    األصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا 4 عٌوب النطق وعالجه نادر أحمد جرادات 
 
21’09عبد/    األصوات العربٌة المتحولة و عالقتها بالمعنى عبد المعطً نمر موسى 
 
21’09عبد/    األصوات العربٌة المتحولة و عالقتها بالمعنى عبد المعطً نمر موسى 
 
428133 28-1الس/   هـ38المكان فً الشعر األندلسً من الفتح حتى سقوط الخالفة  السبهانً محمد عبٌد صالح   - 
 هـ       
 
28131الو/    المكان والجسد والقصٌدة 4 المواجهة وتجلٌات الذات الوهٌبً فاطمة 
 
428133 28-0ولع/    المكان وداللته فً رواٌة مدن الملح لعبد الرحمن منٌؾ ولعة صالح 
 
428133 28-0ولع/    المكان وداللته فً رواٌة مدن الملح لعبد الرحمن منٌؾ ولعة صالح 
 
21’01حسا/    المكون الداللً للفعل فً اللسان العربً حسانً أحمد 
 
28-09زتً/    األكواخ تحترق 4 قصة زتٌلً محمد 
 
28-40  28133ثام/    المقموع والمسكوت عنه فً السرد العربً ثامر فاضل 
 
28-1الح/   1المقامات 4 آثار أدبٌة ج الحرٌري أبو محمد القاسم   
 
28-1الح/   8-1مقامات 4 آثار أدبٌة جال الحرٌري أبو محمد القاسم   
 
28-1الح/    المقامات 4 شرح مقامات الحرٌري الحرٌري 
 
28-1الس/    المقامات اللزومٌة السرقسطً أبً الطاهر محمد بن ٌوسؾ 
 
28-1الج/    المقامات العربٌة وآثارها فً اآلداب العالمٌة الجراح عباس هانً 
 
28133كاظ/    المقامات و التلقً كاظم نادر 
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28-1ضٌؾ/    المقامة ضٌؾ شوقً 
 
28-1(33الع/)    المقامة البؽدادٌة 4 تقدٌم و شرح و تحلٌل العوبً رابح 
 
28-38الح/    المقالة عند محمود دروٌش الحمدانً بسام خلؾ سلٌمان 
 
21’402 28133حضر/    المقاٌٌس األسلوبٌة فً الدراست القرآنٌة حضري جمال 
 
23218بري/    المقاٌٌس البالؼٌة 4 فً تفسٌر التحرٌر و التنوٌر لمحمد الطاهر بري حواس 
 ابن عاشور    
 
281331مدن/    المقارنة المؽلقة 4 قراءة فً تحوالت نظرٌة التؤثٌر األدبٌة مدنً محمد 
 
21الؾ/    المقارنة والتخطٌط فً البحث اللسانً العربً الفهري عبد القادر الفاسً 
 
28-39الع/    المقاومة الجزابرٌة تحت لواء األمٌر عبد القادر العربً إسماعٌل 
 
21’066بنج/    المقتضب من كالم العرب فً اسم المفعول من الثالثً المعتل بن جنً أبً الفتح عثمان 
 العٌن    
 
21’09عبو/    المقطع الصوتً فً العربٌة عبود صباح عطٌوي 
 
28133الج/    المقصور و الممدود البن والد و أثره فً الحركة اللؽوٌة حتى الجنابً أحمد نصٌؾ 
 نهاٌة القرن الحادي عشر الهجري    
 
2111911181عبد/    المعلم والوسابل التعلٌمٌة عبد الباقً محمد أحمد 
 
28-8بسً /    األعمال المسرحٌة بسٌسو معٌن 
 
28-8نوا/    األعمال المسرحٌة 4 الجنرال مكبث، المعتمد ٌستٌقظ متؤخرا، نواصرة جمال محمد 
 ....الفٌل هو الفٌل    
 
28-8نوا/    األعمال المسرحٌة 4 الجنرال مكبث، المعتمد ٌستٌقظ متؤخرا، نواصرة جمال محمد 
 ....الفٌل هو الفٌل    
 
28-28درو/    األعمال الجدٌدة دروٌش محمود 
 
28-1الص/    األعمال الشعرٌة الصباغ رمضان 
 
28-28مطر/    األعمال الشعرٌة 4 أحمد مطر مطر أحمد 
 
28-28مطر/    األعمال الشعرٌة 4 أحمد مطر مطر أحمد 
 
28-28الح/   8ألنسً الحاج  ج األعمال الشعرٌة الكاملة الحاج أنسً   
 
28-28الح/   1األعمال الشعرٌة الكاملة ألنسً الحاج ج الحاج أنسً   
 
28-28الح/   0األعمال الشعرٌة الكاملة ألنسً الحاج ج الحاج أنسً   
 
28-1خما/ب/   1األعمال الشعرٌة الكاملة لمحمد بلقاسم خمار ج1 خمار محمد بلقاسم   
 
28-1خما/ب/   8األعمال الشعرٌة الكاملة لمحمد بلقاسم خمار ج1 خمار محمد بلقاسم   
 
28-1خرؾ/    األعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر صالح خرفً خرفً صالح 
 
28-409  28-28الم/    األعمال الكاملة الموٌلحً إبراهٌم 
 
28-28دنق/    األعمال الكاملة ألمال دنقل دنقل أمل 
 
28-409  28-28حوح/   القصص -1األعمال الكاملة ألحمد رضا حوحو 4  حوحو أحمد رضا   
 
28-28الم/    األعمال الكاملة عبد الرحٌم محمود 4 الدٌوان و المقاالت النقدٌة المناصرة عز الدٌن 
 
28-31بنت/    األعمال بالنٌات بن تٌمٌة أحمد بن عبد الحلٌم 
 
28-1الس/   ة 4 البحر ٌحاكم سمكةاألعمال ؼٌر الكامل السمان ؼادة   
 
28-09بوط/    اللعنة علٌكم جمٌعا 4 قصص بوطاجٌن السعٌد 
 
28133عبد/    المعنى الشعري و جمالٌات التلقً فً التراث النقدي البالؼً عبد القادر الرباعً ربً 
 
2111911181األ/    المؽنً فً اللؽة العربٌة األحمد أحمد عٌسى 
 
21’066الس/    المؽنً فً علم الصرؾ السٌد عبد الحمٌد 
 
21’0191288الك/    المؽنً إنجلٌزي عربً حسن كرمً حسن 
 
21’06جاد /     المعنى و النحو جاد الكرٌم عبد هللا  أحمد 
 
21’01الم/   أعمال الندوة الملتبمة بكلٌة اآلداب 31المعنى و تشكله 4 ج1 المنصؾ عاشور   
 ...منوبة    
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21’01الم/   أعمال الندوة الملتبمة بكلٌة اآلداب 38المعنى و تشكله 4 ج1 المنصؾ عاشور   
 ...منوبة    
 
28-31الت/    المعنى والتؤوٌل فً النص القرآنً التمٌمً عواطؾ كنوش 
 
21’01ٌون/    المعنى وظالل المعنى 4 أنظمة الداللة فً العربٌة ٌونس علً محمد محمد 
 
28-41 28133علً/    المعلقات من منظور النقد الحدٌث علً عبد الرحمن عبد المجٌد 
 
28-41 28133الع/    المعلقات بٌن خالؾ النص وتسلسل األبٌات وعددها العنٌكً داود سلوم 
 
28-41 28133الش/   ون العصورالمعلقات و عٌ الشطً سلٌمان   
 
428133 2811الب/    المعلقتان 4 درس و منتخبات البستانً فإاد أفرم 
 
28133بدر/    المعالم المتصدرة للنقد األدبً فً العالم العربً أواخر القرن بدري عثمان 
 العشرٌن وبداٌة األلفٌة الثالثة    
 
21’02الج/    المعانً 4 علم األسلوب الجوٌنً مصطفى الصاوي 
 
28-31الس/    المعانً اللؽوٌة فً اآلداب القرآنٌة السٌد محمود حسن 
 
428133 28-0عبً/    المؽامرة الجمالٌة للنص القصصً عبٌد محمد 
 
21'01هنً/    المعاجم المتخصصة فً اللؽة العربٌة و ادابها هنً محمد حاج 
 
21’1مرج/   ارنةالمعاجم اللسانٌة المعاصرة دراسة مق مرجان راضٌة   
 
21’019(33فهم/)    المعاجم األصولٌة فً العربٌة 4 دراسة لؽوٌة فً النشؤة و فهمً خالد 
 الصناعة و المعجمٌة    
 
21’010أحم/    المعاجم العربٌة 4 دراسة تحلٌلٌة أحمد محمد عبد السمٌع 
 
21’010أحم /    كتاب األولالمعاجم العربٌة 4 دراسة تحلٌلٌة 4 ال أحمد محمد عبد السمٌع   
 
21’019مزب/    المعاجم العربٌة 4 دراسة وصفٌة تحلٌلٌة مزبان علً حسن 
 
21’019(33ؼرا/)    المعاجم العربٌة 4 رحلة فً الجذور، التطور ، الهوٌة ؼراب عزة حسٌن 
 
21’019حسن/    : المعاجم العربٌة المستوٌات الداللٌة والصوتٌة والنحوٌة حسن ناجً كامل 
 دراسات لؽوٌة فً الحدٌث    
 
21’01910الخ/    المعاجم العربٌة قدٌما وحدٌثا الخوٌسكً زٌن كامل 
 
21’019زاي/    المعاجم و الداللة زاٌد فهد خلٌل 
 
28-1الس/    المعارضات فً الشعر األندلسً السٌد أحمد الجمل إٌمان 
 
21’06عبد/   ظام اللؽة العربٌةالمعاقبة فً ن عبد العزٌز وحٌد الدٌن طاهر   
 
28131فرو /    اللؽة المنسٌة 4 مدخل إلً فهم األحالم و الحكاٌات و االساطٌر فروم إرٌك 
 
28-36شطو/    اللؽة المنطقٌة عند برتراندرسل شطوطً محمد 
 
21’01لٌت/    اللؽة الحدٌثة المعاصرة علم الداللة لٌتش 
 
21’88هول/     اللؽة الصامتة هول إدواردتً 
 
28-1الو/    اللؽة الشعر فً دٌوان أبً تمام الواد حسٌن 
 
428133 28-1كنو/    اللؽة الشعرٌة 4 دراسة فً شعر حمٌد سعٌد كنونً محمد 
 
2111911181حسن/    (اللؽة العربٌة )دراسات فً المنهج حسنٌن أحمد طاهر 
 
2111911181الد /    اللؽة العربٌة 4 مناهجها و طرابق تدرٌسها الدٌلمً طه علً حسٌن 
 
2111911181بلع /    اللؽة العربٌة 4 آلٌاتها األساسٌة وقضاٌاها الراهنة بلعٌد صالح 
 
2111911181عبا /     اللؽة العربٌة 4 نصوص مختارة وقواعد  ضرورٌةللصحة عباس عرفة حلمً 
 اللؽوٌة    
 
2111911181ابن/   لؽة العربٌة 4 أسبلة التطور الذاتً و المستقبلًال ابن نعمان أحمد   
 
2111911181حسا/    اللؽة العربٌة 4 معناها ومبناها تمام حسان 
 
2111911181الن/    اللؽة العربٌة 4 مهارات لؽوٌة وتذوق األدب العربً النجار فخري خلٌل 
 
2111911181الم/    اللؽة العربٌة 4 دراسات تطبٌقٌة المصري محمد 
 
2111911181الم /    اللؽة العربٌة 4 رإٌة علمٌة و بعد جدٌد المال محمد على 
 
2111911181( 33الك/)    اللؽة العربٌة 4 قواعد تدرٌبات ونصوص الكٌش عبد هللا 
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2111911181جمع/    اللؽة العربٌة 4 إرث وارتقاء حٌاة جمعة حسٌن 
 
2111911181جبر/    اللؽة العربٌة للطالب الجامعً جبري كمال 
 
2111911181الم/    اللؽة العربٌة أبنا إها أبحاث فً قضٌة الخطؤ وضعؾ الطلبة فً الموسى نهاد 
 .اللؽة العربٌة    
 
2111911181دعس/    اللؽة العربٌة لطلبة السنة األولى الجامعٌة دعسان عمر محمود 
 
2111911181حسا/    اللؽة العربٌة معناها ومبناها تمام حسان 
 
2111911181بلع/    اللؽة العربٌة العلمٌة بلعٌد صالح 
 
2111911181الق/    اللؽة العربٌة الفصحى 4 مرونتها، عقالنٌتها، أسباب خلودها القٌسً عودة هللا 
 
2111911181ٌوس/    اللؽة العربٌة بٌن األصالة والمعاصرة 4 خصابصها ودورها ٌوسؾ حسنى عبد الجلٌل 
 الحضاري وأنتصارها    
 
2111911181ٌوس/    اللؽة العربٌة بٌن األصالة والمعاصرة 4 خصابصها ودورها ٌوسؾ حسنى عبد الجلٌل 
 الحضاري وانتصارها    
 
2111911181الط/   العالًالطهطاوي عبد    اللؽة العربٌة بٌن الخطؤ والصواب 4 دراسة لؽوٌة مستفٌضة حول 
 األخطاء اللؽوٌة الشابعة    
 
2111911181هتا/    اللؽة العربٌة قراءة وكتابة هٌبة تدرٌس اللؽة العربٌة 
 
2111911181الم/    اللؽة العربٌة فً العصر الحدٌث 4 قٌم الثبوت وقوى التحول الموسى نهاد 
 
2111911181حجا/    .اللؽة العربٌة فً العصر الحدٌث 4 قضاٌا و مشكالت حجازي محمود فهمً 
 
23111الن/    اللؽة العربٌة ومواكبة روح العصر النجار نادٌة رمضان 
 
21’1الم/    اللؽة العربٌة واللسانٌات المعاصرة الماشطة مجٌد عبد الحلٌم 
 
2111911181نهر/   عربٌة وتحدٌات العولمةاللؽة ال نهر هادي   
 
2111911181نهر/    اللؽة العربٌة وتحدٌات العولمة نهر هادي 
 
28-1نصا/   من فنون النثر العربً 8-1اللؽة العربٌة نصار حسٌن   
 
2111911181شعب/    اللؽة الوظٌفٌة واإلتصال شعبان زكرٌا شعبان 
 
23111حسا/   فٌةاللؽة بٌن المعٌارٌة و الوص حسان تمام   
 
2111911181عبد/    اللؽة بٌن الثنابٌة التوقٌؾ والمواضعة عبد الجلٌل عبد القادر 
 
2111911181(33عفً/)    اللؽة بٌن الثابت و المتؽٌر 4 دراسة نصٌة عفٌفً أحمد 
 
2111911181عبد/    اللؽة بٌن ثنابٌة التوقٌؾ والمواضعة عبد الجلٌل عبد القادر 
 
28131الب /    اللؽة و المنطق 4 بحث فً المفارقات الباهً حسان 
 
28131أول/    اللؽة و النمو العقلً أولٌرون بٌار 
 
21مرت /   الشفهً و الكتابً -اللؽة و التواصل 4 إقترابات لسانٌة للتواصل مرتاض عبد الجلٌل   . 
 
21’01مار/   ابفها و تقنٌاتهااللؽة و الداللة 4 معجم فً اللؽة العربٌة ووظ مارون ٌوسؾ   
 ..........التعبٌرٌة    
 
23111ساب /    اللؽة و الخطاب األدبً سابٌر إدوارد 
 
23111كشك/    اللؽة و الكالم 4 أبحاث فً التداخل والتقرٌب كشك أحمد 
 
2111911181حان/    اللؽة و اإلتصال فً الخطاب متعدد المعانً حانه ماجدة  توماس 
 
2111911181برك/    اللؽة و الهوٌة فً الوطن العربً 4 إشكالٌات التعلٌم و الترجمة و بركة بسام 
 المصطلح    
 
21’80بٌك /     اللؽة و سلوك اإلنسان بٌكرتون دٌرٌك 
 
21’06الن/    اللؽة وأنظمتها بٌن القدماء والمحدثٌن النجار نادٌة رمضان 
 
28131أول/    اللؽة والنمو العقلً أولٌرون بٌار 
 
23111الب/    اللؽة والمجتمع البقري أحمد ماهر 
 
21’02(33بنذ/)    اللؽة واألسلوب بن ذرٌل عدنان 
 
28الح/    اللؽة والمعرفة 4 رإٌة جدٌدة الحباشة صابر 
 
2111911181لوي/    اللؽة واللؽوٌات لوٌنز جون 
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28133الح/    اللؽة والتفٌكر الناقد 4 أسس نظرٌة وإستراتٌجٌات تدرٌسٌة الحالق علً سامً 
 
21’3هجم/    اللؽة والحٌاة الطبٌعٌة البشرٌة هجمان روى1سى1 
 
21’019دار/   عربً -المعتمد قاموس عربً  دارصادر   
 
28131زهد/    المعتزلة زهدي جار هللا 
 
21’019’06داو/    المعجم  المفصل فً اإلعراب داود محمود ٌوسؾ 
 
21’019عبد/)    المعجم األدبً عبد النور جبور 
 
21’019(33مٌد/ )    المعجم اللؽوي العربً 4 من النشؤة اإلكتمال مٌدنً إبن حوٌلً االخضر 
 
21’010عبا/    المعجم المفصل فً مصطلحات فقه اللؽة المقارن عباس مشتاق 
 
21’019بمب/    المعجم المفصل فً األلفاظ الدالة على الصوت فً اللسان العربً بمبا آدم 
 
21’2144010198’06باب/   1المعجم المفصل فً النحو العربً مج بابتً عزٌزة فوال   
 
21’2144010198’06باب/   8مفصل فً النحو العربً مجالمعجم ال فوال بابتً عزٌزة   
 
21’01910الت/   31ج1-المعجم المفصل فً األدب  التونجً محمد   
 
21’01910الت/   38ج1-المعجم المفصل فً األدب  التونجً محمد   
 
21’0101988بطر/    المعجم المفصل فً األضداد بطرس أنطونٌوس 
 
21’4019  28-31الت/    المعجم المفصل فً تفسٌر ؼرٌب القرآن التونجً محمد 
 
21’010ٌعق/    المعجم المفصل فً دقابق اللؽة العربٌة ٌعقوب إمٌل بدٌع 
 
21’4019  28-31عبد/    المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكرٌم بحاشٌة المصحؾ الشرٌؾ عبد الباقً محمد فإاد 
 
21’4019  28-31الد/   لمفهرس آلٌات القرآن الكرٌمالمعجم ا الدمشقً محمد منٌر   
 
21'010علً/    المعجم الشعري علً ابراهٌم 
 
30(09مرا /)   إٌطالً-إنكلٌزي  -المعجم القانونً 4 رباعً اللؽة 4 فرنسً  مراد عبد الفتاح   
    - شرعً -عربً   
 
21’010نصا/   8ج-1المعجم العربً نشؤته و تطوره 4 ج نصار حسٌن   
 
21’4019 28الح/    المعجم العربً المازٌؽً الحداد محمد أمزٌان 
 
21’019الع1/    المعجم العربً األساسً للناطقٌن بالعربٌة ومتعلمٌها العاٌد أحمد 
 
21’019’06الح/    المعجم الوافً فً النحو العربً الحمد علً توفٌق 
 
21’010معر/    المعجم الوسٌط فً اإلعراب معرؾ ناٌؾ 
 
21’019بال/    المعجم الوسٌط والمعاٌٌر المعجمٌة الحدٌثة 4 دراسة وصفٌة بالخٌر أحمد بن عبد الرحمن 
 تحلٌلٌة    
 
21’4010 21’01عبد/    المعجم الوصفً لمباحث علم الداللة العام عبد الجلٌل عبد القادر 
 
21’010421’06عبد/   وٌة والصرفٌةالمعجم الوظٌفً لمقاٌٌس األدوات النح عبد الجلٌل عبد القادر   
 
21’010فهر /    المعجمة و التوسٌط 4 نظرات جدبدة فً قضاٌا اللؽة العربٌة فهري عبد القادر فاسً 
 
21’010الح/    المعجمٌة 4 مقدمة نظرٌة و مطبقة الحمزاوي محمد رشاد 
 
21’010الق/    المعجمٌة العربٌة 4 بٌن النظرٌة و التطبٌق القاسمً علً 
 
21’010الؾ/   1المعجمٌة العربٌة 4 قضاٌا وآفاق ج الفهري عبد القادر الفاسً   
 
21’010الؾ/   8المعجمٌة العربٌة 4 قضاٌا وآفاق ج الفهري عبد القادر الفاسً   
 
21’019الج/    المعرب من الكالم األعجمً على حروؾ المعجم الجوالٌقً أبو منصور 
 
28-39اإل/    المؽرب العربً من كتاب نزهة المشتاق اإلدرٌسً 
 
2811911181رٌد/    المؽرب فً ضمٌر أدبابه 4 وحدة البحث فً األدب المؽربً رٌدان سلٌم 
 القدٌم    
 
28133الك/    األعشى بٌن ناقدٌه فً القدٌم والحدٌث الكرٌطً حسن حبٌب 
 
28-39خلً/    األعشى ٌبصر لٌال خلٌل شرؾ الدٌن 
 
21’01الع/    المفارقة القرآنٌة 4 دراسة فً بنٌة الداللة العبد محمد 
 
28مفت /    المفاهٌم معالم نحو تؤوٌل واقعً مفتاح محمد 
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28( 831درا /)    المفٌد الؽالً فً األدب الجاهلً دراقً زبٌر 
 
21’06(33الس/)    المفٌد فً المدارس النحوٌة السمرابً إبراهٌم 
 
21’019(33عمر/)    المفصل فً المعاجم العربٌة عمران حمدي بخٌت 
 
2811911181جوا/   31المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ج جواد علً   
 
2811911181جوا/   38المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ج جواد علً   
 
2811911181جوا/   30المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ج جواد علً   
 
2811911181جوا/   39المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ج جواد علً   
 
2811911181جوا/   38المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ج جواد علً   
 
2811911181جوا/   36المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ج جواد علً   
 
2811911181جوا/   31المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ج جواد علً   
 
2811911181جوا/   32المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ج جواد علً   
 
2811911181جوا/   33المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ج جواد علً   
 
21’06610الز/    المفصل فً صناعة اإلعراب الزمخشري أبً قاسم جار هللا  محمود بن عمر 
 
21’06الز/    المفصل فً علم العربٌة الزمخشري أبً القاسم محمود بن عمر 
 
21’01مقب/    األفق التداولً 4 نظرٌة المعنى و السٌاق فً الممارسة التراثٌة مقبول إدرٌس 
 العربٌة    
 
21’06األ /    ضر ضٌؾ هللا محمداألخ   األفعال المعتلة 4 دراسة تحلٌلٌة من خالل مإلفات النحوٌٌن 
 والصرفٌٌن القدماء    
 
21’406  28-31الس/    األفعال فً القرآن الكرٌم 4 دراسة إستقرابٌة للفعل فً القرآن السٌد عبد الحمٌد مصطفى 
1الكرٌم لجمٌع قراءاته ج      
 
28-1محم/    األهل واألقارب فً الشعر العربً محمد عبد الرحٌم 
 
2111911181'89طعً/    المهارات اللؽوٌة 4 مستوٌاتها، تدرٌسها، صعوباتها طعٌمة رشدى أحمد 
 
21'89زاي/    المهارات اللؽوٌة بٌن التنظٌر و التطبٌق زاٌر سعد علً 
 
21’406 23218أبو/   وفن اإللقاءالمهارات اللؽوٌة  أبو العدوس ٌوسؾ   
 
28-1مفد/    اللهب المقدس مفدي زكرٌا 
 
21’82ؼال/    اللهجات العربٌة 4 لهجة قبٌلة اسد ؼالب علً ناصر 
 
21’06610إبر/    اللهجات العربٌة 4 دراسة و صفٌة تحلٌلٌة فً الممنوع من إبراهٌم مجدى إبراهٌم محمد 
 الصرؾ    
 
21’82ماد/    اللهجات العربٌة القدٌمة مادن سهام 
 
21’09الر/    اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة الراجحً عبده 
 
23111عبد/    اللهجات فً اللسان العربً عبد الحلٌم عبد الحلٌم محمد 
 
21’01الز/    اللون و داللته فً الشعر 4 الشعر األردنً نموذجا الزواهرة محمد ظاهر 
 
21’3خلً/    المولد فً العربٌة 4 دراسة  فً نمو اللؽة العربٌة و تطورها بعد خلٌل حلمً 
 اإلسالم    
 
28-39تور/    المواجهات الثقافٌة فً الجزابر المستعمرة 4 المدارس توران اٌفون 
1223-1203والممارسات الطبٌة والدٌن       
 
21’09الع/   بالؼٌة و الممارسة الشعرٌةالموازنات الصوتٌة فً الرإٌة ال العمري محمد   : 
 نحو كتابة تارٌخ جدٌد للبالؼة و الشعر    
 
28-41 28133الب/    الموازنة بٌن أبً تمام و البحتري البصري أبً القاسم الحسن بن بشر بن ٌح111ً 
 
28-41 28133مبا/    الموازنة بٌن الشعراء مبارك زكً 
 
428133 28-0الو/    المواقؾ النقدٌة 4 قراءة فً نقد القصة القصٌرة ء كرٌم 
 
28-1محم/    الموت والقبور فً الشعر العربً محمد عبد الرحٌم 
 
23116أبو/    الموجز الكافً فً العروض و القوافً أبو مؽلً سمٌح 
 
28-39زوز/ب/    األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسً 4 التطورات السٌاسٌة زوزو عبد الحمٌد 
 اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة    
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28-39زوز/    األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسً 4 التطورات السٌاسٌة زوزو عبد الحمٌد 
1اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ج1      
 
428133 28-1الن/    الموروث الشعري 4 واقعٌته وفنٌته النعٌمً أحمد إسماعٌل 
 
428133 28-09كاص/    الموضوع و السرد 4 مقاربة بنٌوٌة تكوٌنٌة فً األدب القصصً كاصد سلمان 
 
428133 28-09كاص/    الموضوع و السرد 4 مقاربة بنٌوٌة تكوٌنٌة فً األدب القصصً كاصد سلمان 
 
28-1(68مرت /)   عر الطفولة الجزابري 4 )عندالموضوعاتٌة فً ش مرتاض محمد   : 
مسعودي-حرز هللا-ناصر-الؽماري     ) 
 
428133 28-1الق/    الموضوعة االستعارٌة فً شعر السٌات اللٌل نموذجا القرعان فاٌز عارؾ 
 
28-1المـ/    الموشح فً مآخذ العلماء على الشعراء المرزبانً أبً عبد هللا محمد بن  موسى 
 
28-1شدي/   ٌونس شنوان شدٌفات   الموشحات األندلسٌة 4 المصطلح والوزن والتؤثٌر 
 
21’010الش/    الموسوعة الثقافٌة العامة 4 األدب العربً الشعار فواز 
 
23116األ/    الموسوعة الثقافٌة العامة 4 علم العروض والقافٌة األسمر راجً 
 
21’0191981محؾ/   31الموسوعة العربٌة المٌسرة مج محفوظ محمود محمد   
 
21’0101981محؾ/   38الموسوعة العربٌة المٌسرة مج محفوظ محمود محمد   
 
21’0101981محؾ/   30الموسوعة العربٌة المٌسرة مج محفوظ محمود محمد   
 
21’0101981محؾ/   39الموسوعة العربٌة المٌسرة مج محفوظ محمود محمد   
 
28133هال/    الموقؾ األدبً هالل محمد ؼنٌمً 
 
28133الت /    الموقؾ الفكري و النقدي فً إبداع أبً تمام التطاوي عبد هللا 
 
28-1أبو/    االلتزام فً الشعر العربً أبو حاقة أحمد 
 
21’010الد/    االلفاظ الٌونانٌة فً مإلفات العربٌة و تاصٌلها الدلٌمً عبد المنعم عبد هللا 
 
21’010الع    االلفاظ و المصطلحات االساسٌة للحركات و االلعاب العزاوي فرات جبار 
دراسة لؽوٌة داللٌة-الرٌاضٌة      
 
281334(683بدي/)    االتجاه الواقعى فى الرواٌة العربٌة الحدٌثة فى مصر بدٌر حلمً 
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2811911181سال/    االدب فً عصر العباسٌٌن 4 )من بداٌة القرن الرابع إلى سالم محمد زؼلول 
 نهاٌته(الجزء الثانً    
 
28ؼان/    االدب و التحلٌل النفسً ؼانم محمد حسن 
 
28-31دٌو/    االحتماالت الحاسٌة لاللفاظ اللؽوٌة فً القران الكرٌم)نحو طرٌقة دٌوا مكً 
 (معرفٌة فعالة لتعلم االلفاظ الجدٌدة    
 
28-01111ؼمو /    االجساد المحمومة ؼموقات إسماعٌل 
 
28-31حجا/    االحساس بالجمال فً ضوء القران الكرٌم حجازي محمد عبد الواحد 
 
  - 21’02428133مصل/  االسلوب 4 دراسة لؽوٌة احصابٌة مصلوح سعد عبد العزٌز 
 
21’06حال/    االساس فً التطبٌقات النحوٌة و اللؽوٌة حالوة محمد 
 
21’1أدر/    االستلزام الحواري فً التداول اللسانً من الوعً بالخصوصٌات أدراوي العٌاشً 
 النوعٌة للظاهرة إلى وضع القوانٌن الظابطة لها    
 
23(381الح/)   (فً اللؽة و األدب و11االعمال القومٌة لساطع الحصري 4 ) الحصري ابو خلدون ساطع   
 عالقتهما بالقومٌة    
 
28-41 28133الح/    الذات الشاعرة فً شعر الحداثة العربٌة الحمٌري عبد الواسع 
 
28131عٌق/   4 وقابع و 1368-1389الذاكرة الحٌة و الذكرٌات االلٌمة  عٌقون خالد   
 شهادات عن سنوات التحدي و التصدي و المعاناة و المقاومة    
نصوص-صور-الباسلة لشعبنا العرٌق  وثابق      
 
28-40 28133درا/    الذاكرة القومٌة فً الرواٌة العربٌة من زمن النهضة إلى زمن دراج فٌصل 
 السقوط    
 
28131زؼب/    الذاكرة و اللؽة 4 مقاربة علم النفس المعرفً للذاكرة المعجبٌة و زؼبوش بنعٌسى 
 امتدادها التربوٌة    
 
28131ككن/    الذاكرة واللؽة ككنبوش كرستٌان 
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28131رٌك/    الذاكرة،التارٌخ،النسٌان رٌكور بول 
 
28-31سعؾ/    الذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا سعفان كامل 
 
28الن/    الذبب فً األدب القدٌم النوتً زكرٌا عبد المجٌد 
 
28133صاب/    الذوق األدبً و تطوره عند النقاد العرب حتى نهاٌة القرن صابر نجوى محمود 
 الخامس الهجري    
 
28133صاب/    الذوق األدبى وتطوره عند النقاد العرب حتى نهاٌة القرن محمود صابر نجوى 
 الخامس الهجرى    
 
2111911181حجا/    التآمر على اللؽة العربٌة حجازى محمد عبد الواحد 
 
21’88مطر/    التمارٌن التطبٌقٌة لكتاب الترجمة العلمٌة مطر أنطوان شكري 
 
23218ضٌؾ/    البالؼة 4 تطور وتارٌخ ضٌؾ شوقً 
 
23218شلب/   علم البٌان 1البالؼة المٌسرة 4 ج شلبً عبد العاطً   
 
23218شلب/   علم البدٌع 8البالؼة المٌسرة 4 ج شلبً عبد العاطً   
 
23218شلب/   علم المعانً 0البالؼة المٌسرة 4 ج شلبً عبد العاطً   
 
23218الع/    البالؼة المٌسرة فً المعانً و البٌان و البدٌع العلمً فٌصل حسٌن طحٌمر 
 
23218الج /     البالؼة التطبٌقٌة 4 دراسة تحلٌلٌة لعلم البٌان الجربً محمد رمضان 
 
23218الع/   ة الجدٌدة بٌن التخٌل و التداولالبالؼ العمري محمد   
 
23218بٌو/    البالؼة القرآنٌة والنبوٌة فً آثار الشرٌفٌن بٌومً محمد حسن 
 
23218الص/    البالؼة العالٌة 4 علم المعانً الصعٌدي عبد المتعال 
 
23218الص/    البالؼة العالٌة 4 علم البٌان الصعٌدي عبد المتعال 
 
23218حمو/    البالؼة العربٌة حمودة سعد سلٌمان 
 
23218عاط/    البالؼة العربٌة عاطؾ فضل محمد 
 
23218الع/    البالؼة العربٌة 4 أصولها و امتداداتها العمري محمد 
 
23218الج/    البالؼة العربٌة 4 تؤصٌل و تجدٌد الجوٌنً مصطفى الصاوي 
 
23218الز/    البالؼة العربٌة 4 علم المعانً بٌن بالؼة القدامى و أسلوبٌة الزوبعً طالب محمد 
 المحدثٌن    
 
23218بنع/    البالؼة العربٌة مقدمات وتطبٌقات بن عٌسى بالطاهر 
 
23218أمً /     البالؼة العربٌة فً ثوبها الجدٌد 4 الجزء األول 4 علم المعانً أمٌن بكري شٌخ 
 
23218أمً /   لبالؼة العربٌة فً ثوبها الجدٌد 4 الجزء الثالث 4 علم البدٌعا أمٌن بكري شٌخ   
 
23218أمً /     البالؼة العربٌة فً ثوبها الجدٌد 4 الجزء الثانً 4 علم البٌان أمٌن بكري شٌخ 
 
23218أبو/    البالؼة العربٌة فً ضوء األسلوبٌة و نظرٌة السٌاق أبو علً محمد بركات حمدي 
 
23218األ/    البالؼة العربٌة و أسالٌب الكتابة األٌوبً ٌاسٌن 
 
23218الر/    البالؼة العربٌة وقضاٌا النقد المعاصر الرباعً ربى عبد القادر 
 
23218الج /    البالؼة الواضحة 4 البٌان، المعانً  والبدٌع الجارم علً 
 
23218الج/    البالؼة الواضحة 4 البٌان، المعانً، و البدٌع و دلٌل البالؼة الجارم علً 
 الواضحة    
 
23218الج/    البالؼة الواضحة 4 البٌان، المعانً، و البدٌع و دلٌل البالؼة الجارم علً 
 الواضحة    
 
21’402  23218عبد/    البالؼة و األسلوبٌة عبد المطلب محمد 
 
423218 21'02حسً/     البالؼة و األسلوبٌة اللؽوٌة 4 دراسة فً الفصاحة البن سنان حسٌنً نور الهدى 
ه966الخفاجً )ت     ) 
 
23218بنا /     البالؼة والعمران عند إبن خلدون 4 دراسة تحلٌلٌة للمبادىء بنانً محمد الصؽٌر 
 اللسانٌة والبالؼٌة العقدٌة التى تحدد العالقة بٌن اللؽة  والمجتمع    
 فً نظر ابن خلدون    
 
21’066الع/    البناء اللؽوي فً الفواصل القرآنٌة العنبكً علً عبد هللا حسٌن 
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21’406 28-8عكا/    البناء الصرفً فً الخطاب المعاصر 4 دراسة فً األلفاظ التراثٌة عكاشة محمود 
 و الحدٌثة    
 
23116عبد/    البناء العروضً للقصٌدة العربٌة عبد اللطٌؾ محمد حماسة 
 
428133 28-1الع/    البناء الفنً فً القصٌدة الجدٌدة 4 قراءة فً أعمال محمد مردان العبٌدي سلمان علوان 
 الشعرٌة    
 
28133الؾ/    البناء الفنً فً شعر إبن جابر األندلسً الفالحً سالم علً 
 
21’01محؾ/    البناء والداللة فً الرواٌة 4 مقاربة من منظور سٌمٌابٌة السرد محفوظ عبد اللطٌؾ 
 
28133مرت/    التناص مرتاض عبد الجلٌل 
 
428133 28-1حسن/   جرٌر و-التناص 4 دراسة تطبٌقٌة فً شعر شعراء النقابض حسنٌن نبٌل علً   
 الفرزدق و األخطل    
 
428133 28-8الس/    التناص األسطوري فً المسرح السالمً إٌاد كاظم طه 
 
28133كٌو/    التناص األسطوري فً شعر محمد إبراهٌم أبو سنة كٌوان عبد العاطً 
 
2111911181متو/    التناص اللؽوي نشؤته وأصوله وأنواعه متولً نعمان عبد السمٌع 
 
428133 28-0(68سال/)    التناص التراثً 4 الرواٌة الجزابرٌة أنموذجا سالم سعٌد 
 
284-1( 68واص/)    التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر 4 أحمد العواضً واصل عصام حفظ هللا 
 أنموذجا      8  
 
428133 28-1(68واص/)   أحمد العواضً -التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر واصل عصام عبد هللا حسٌن   
 -أنموذجا    
 
28-8سام/    التناص ذاكرة األدب سامٌول تٌفٌن 
 
28133بقش/    التناص فً الخطاب النقدي و البالؼً 4 دراسة نظرٌة و تطبٌقٌة بقشً عبد القادر 
 
28-8بقش/    التناص فً الخطاب النقدي والبالؼً 4 دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة بقشى عبد القادر 
 
428133 28-1الز/    التناص فً الشعر العربً المعاصر 4 التناص الدٌنً نموذجا الزواهرة ظاهر محمد 
 
28-41  28133الب/    التناص فً الشعر العربً الحدٌث 4 البرؼوتً نموذجا البادي حصة سعٌد 
 
28-31الس/   مً هادٌةالسال   التناص فً القرآن 4 دراسة سٌمٌابٌة للنص القرآنً 
 
28-01133سما/    التناص فً رواٌة خرفان المولى لٌاسمٌنة خضرا سماحً رفٌقة 
 
28133الد/    التناص فً شعر أبً العالء المعري الدهون إبراهٌم مصطفى محمد 
 
28-1133الد/    التناص فً شعر أبً العالء المعري الدهون إبراهٌم مصطفى محمد 
 
28-11 33الع/   الرابطة القلمٌة نموذجا-التناص فً شعر المهجر الشمالً العٌسى فصل سالم احمد  - 
 
28-11 33مسع/    التناص فً شعر البردونً مسعد محمد 
 
28-41 28133(68مبا/)    التناص و جمالٌاته فً الشعر الجزابري المعاصر مباركً جمال 
 
21’09الش/    التنافر الصوتً و الظواهر السٌاقٌة الشٌخ عبد الواحد حسن 
 
2111911181الم/    الثنابٌات فً قضاٌا اللؽة العربٌة من عصر النهضة إلى عصر نهاد موسى 
 العولمة    
 
21’02{33ناظ/}    البنى األسلوبٌة 4 دراسة فً "أنشودة المطر" للسٌاب ناظم حسن 
 
21’401 28-31راغ/    البنى التصورٌة و اللسانٌات المعرفٌة فً القرآن الكرٌم راؼٌن بوشعٌب 
 
21’401 28-31راغ/    البنى التصورٌة واللسانٌات المعرفٌة فً القرآن الكرٌم راؼٌن بوشعٌب 
 
28-40  28133رضو/   4 نقد الرواٌة 8-البنى السردٌة رضوان عبد هللا   
 
28-41 28133رضو/    البنى الشعرٌة 4 دراسات تطبٌقٌة فً الشعر العربً رضوان عبد هللا 
 
28-41 28133رضو/    البنى الشعرٌة 4 دراسات تطبٌقٌة فً الشعر العربً رضوان عبد هللا 
 
23116بوح/    البنٌة اللؽوٌة لبردة البوصٌري بوحوش رابح 
 
21’82عبد/    البنٌة اللؽوٌة فً اللهجة الجاهلٌة 4 دراسة فً المستوٌات عبد الجلٌل عبد القادر 
 الصوتٌة و الصرفٌة و النحوٌة و الداللٌة    
 
28-11 33الب/    البنٌة االٌقاعٌة فً الشعر العربً المعاصر البعول ابراهٌم عبد هللا 
 
21’1بنع/    البنٌة التركٌبٌة للحدث اللسانً بن عٌسى عبد الحلٌم 
 
21’066بنخ/    البنٌة التركٌبٌة للقصٌدة الحدٌثٌة بن خوٌة رابح 
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23218الد/    البنٌة التكوٌنٌة للصورة الفنٌة 4 درس تطبٌقً فً ضوء علم الدسوقً محمد 
 األسلوب    
 
428133 28-1عسر/    البنٌة الدرامٌة فً بعض الشذا للشاعر أحمد شلبً عسران محمود 
 
28-41 28133خلً/    البنٌة الدرامٌة فى شعر إٌلٌا أبى ماضى خلٌفة أحمد ٌوسؾ 
 
28-8محم/    البنٌة الحوارٌة فً النص المسرحً ناهض الرمضانً أنموذجا محمد قٌس عمر 
 
28-40  28133مرت/   فً القص الروابًالبنٌة الزمنٌة  مرتاض عبد الجلٌل   
 
28-40  28133مرت/    البنٌة الزمنٌة فً القص الروابً مرتاض عبد الجلٌل 
 
28-01133الػ/   قصة مهاجرة لؽبلاير ماركٌز 18البنٌة السردٌة 4 قراءة فً  الؽرابً الجٌاللً   
 
28-40  28133الك/    البنٌة السردٌة للقصة القصٌرة الكردي عبد الرحٌم 
 
28-40  28133(808الر/)   8333 -1323البنٌة السردٌة للقصة القصٌرة فً سلطنة عمان  الربٌع آمنة   
 
4 28-0(33طول/)    البنٌة السردٌة فً القصص القرآنً طول محمد 
    -8    
 
428133 28-1مقر/    البنٌة السردٌة فً شعر أمرئ القٌس مقراض جمٌل علوان 
 
428133 28-1مقر/   جمٌل علوان مقراض   البنٌة السردٌة فً شعر أمرئ القٌس 
 
428133 28-1لفت/    البنٌة السردٌة فً شعر الصعالٌك لفتة ضٌاء ؼنً 
 
428133 28-31الت/    البنٌة السردٌة فً قصة النبً ابراهٌم علٌه السالم التجانً حلومة الصادق 
 
21'01لعو/   لة المستحدثة 4 دراسة تحلٌلٌة تقوٌمٌةالبنٌة الصرفٌة ألسماء اآل لعوٌسات سمٌر   
 
2111911181'09مرع/    البنٌة الصوتٌة للكلمة العربٌة مرعً بنً بكر عبد القادر 
 
23116تبر/    البنٌة اإلٌقاعٌة للقصٌدة المعاصرة فً الجزابر تبرماسٌن عبد الرحمن 
 
23116عسر/    البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر شوقً عسران محمود 
 
28133صدا/    البنٌوٌة التكوٌنٌة فً المقاربات النقدٌة العربٌة المعاصرة صدار نور الدٌن 
 
28131مهً/    البنٌوٌة فً الفكر الفلسفً  المعاصر مهٌبا عمر 
 
28131مهً/    البنٌوٌة فً الفكر الفلسفً  المعاصر مهٌبا عمر 
 
28-39الج /    و كلودلٌفى شتراوس البنٌوٌة و التنوع البشرى الجزٌرى مجدى   
 
28133األ/    البنٌوٌة وما بعدها النشؤة والتقبل األسدي سامر فاضل 
 
28133صدق/    التؤثرٌة والنقد التؤثٌري صدقة إبراهٌم 
 
28133صدق/    التؤثرٌة والنقد التؤثٌري صدقة إبراهٌم 
 
28-03هٌقو/أ/   1مج -البإساء  هٌقو فٌكتور   
 
28-03هٌقو/ب/   8مج -البإساء  هٌقو فٌكتور   
 
28-03هٌقو/ج/   0مج -البإساء  هٌقو فٌكتور   
 
28-03هٌقو/د/   9مج -البإساء  هٌقو فٌكتور   
 
28-38خطا/    التنشبة السٌاسٌة و القٌم مع دراسة مٌدانٌة لطالب المدارس خطاب سمٌر 
 الثانوٌة    
 
28133بنع /     التنظٌر النقدي و الممارسة اإلبداعٌة 4 دراسة ألعمال ستة نقاد بن عبد الحً محمد 
 
21’1حما/    التنظٌر المعجمً والتنمٌة المعجمٌة فً اللسانٌات المعاصرة حمابز حسن 
 مفاهٌم ونماذج تمثٌلٌة    
 
21'06عما/    التنظٌر فً علم اصول النحو العربً و نظرٌاته عماري عبد هللا 
 
2111911181عبد/    التنوعات اللؽوٌة عبد الجلٌل عبد القادر 
 
28-439 28-1زٌد/    التمرد و الؽربة فً الشعر الجاهلً زٌدان عبد القادر عبد الحمٌد 
 
28131سما/    التؤصٌل للحوار و الجدال و الحجاج إسالمٌا سمارة إحسان عبد المنعم 
 
28-33بنا/   لقً لدى حازم القرطاجنً 4 من خالل منهاج البلؽاء وسراجالت بن التجانً محمد بنلحسن   
 األدباء    
 
28133بنا/    التلقً عند حازم القرطاجنً 4 من خالل منهاج البلؽاء وسراج بن التجانً محمد بنلحسن 
 األدباء    
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28131مفت /    التلقً و التؤوٌل 4 مقاربة نسقٌة مفتاح محمد 
 
428133 28-1شاه/    التلقً والنص الشعري شاهٌن ذٌاب أحمد 
 
28133إبر/    التلقً والسٌاقات الثقافٌة 4 بحث فً تؤوٌل الظاهرة األدبٌة إبراهٌم عبد هللا 
 
28133درا/   ً القدٌمالتلقً واإلبداع 4 قراءات فً النقد العرب درابسة محمود   
 
28-31الن/    التمهٌد فً اصول الدٌن النسفى ابو المعٌن 
 
28131حرب /    التؤوٌل  و الحقٌقة 4 قراءات تؤوٌلٌة فً الثقافة العربٌة حرب علً 
 
21’01إٌك /    التؤوٌل بٌن السٌمٌابٌات و التفكٌكٌة إٌكو أمبرتو 
 
21’01إٌك/    التؤوٌل بٌن السٌمٌابٌة والتفكٌكٌة إٌكو أمبرتو 
 
21’88لود/    التؤوٌل سبٌال إلى الترجمة لودورٌر مارٌان 
 
28133428-1كعو/    التؤوٌل و خطاب الرمز 4 قراءة فً الخطاب الشعري الصوفً كعوان محمد 
 العربً المعاصر    
 
28133الح/    التؤوٌلٌة مقاربة وتطبٌق 4 مشروع قراءة فً شعر فاضل الحٌانً محمود خلٌؾ 
 العزاوي    
 
28131معا/    التؤوٌلٌة والفن عند هانس جٌورج ؼادامٌر معافة هشام 
 
28-8واضـ/    الباب المفتوح واضح محمد 
 
28133أدو/    1الثابت و المتحول 4 بحث فً اإلبداع واإلتباع عند العرب 4 ج  ادونٌس   
صولاأل :      
 
28133ادو/    8الثابت و المتحول 4 بحث فً اإلبداع واإلتباع عند العرب 4 ج  ادونٌس   
 تؤصٌل األصول :    
 
28133ادو/    0الثابت و المتحول 4 بحث فً اإلبداع واإلتباع عند العرب 4 ج  ادونٌس   
 صدمة الحداثة وسلطة الموروث الدٌنً :    
 
28133أدو/    9الثابت و المتحول 4 بحث فً اإلبداع واإلتباع عند العرب 4 ج ادونٌس   : 
 صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري       
 
28-09عمر/    الباحثة عن الحقٌقة عمر أمنة 
 
28-39(86بوح/)   1368التارٌخ السٌاسً للجزابر من البداٌة ولؽاٌة  بوحوش عمار   
 
28-39(86بوح/)   1368ٌخ السٌاسً للجزابر من البداٌة ولؽاٌة التار بوحوش عمار   
 
28-31عبد/    التارٌخ السٌاسً للدولة العربٌة 4 عصور الجاهلٌة والنبوة عبد المنعم ماجد 
 والخلفاء الراشدٌن    
 
39(68حرب/)   31ج1-التارٌخ العسكري واإلداري  حرب أدٌب   
 
28-39حرب/   138التارٌخ العسكري واإلداري ج حرب أدٌب   
 
28-31شاك/    التارٌخ اإلسالمً 4 الخلفاء الراشدٌن شاكر محمود 
 
28-1ضٌؾ/    البارودى رابد الشعر الحدٌث ضٌؾ شوقً 
 
28-8واي/    الثابرة واٌلد أسكار 
 
28-8واي/   9الثابرة 4 مسرحٌة ج واٌل أسكار   
 
28-0جبر/    التابه جبران خلٌل جبران 
 
428133 28-1الع/    التذوق األدبً النص الشعري 4 قضاٌاه و مناهجه العشماوي محمد زكً 
 
28عبد/   قٌاسه-معاٌٌره-مقوماته-نظرٌاته-التذوق األدب11ًطبٌعته عبد الباري ماهر شعبان   
 
28عبد/    التذوق االدبً 4 طبٌعته1نظرٌاته1مقوماته1معاٌٌره1قباسه عبد الباري ماهر شعبان 
 
28بلح/   ربلحسن عما   انتلجانسٌا أم مثقفون فً الجزابر 
 
21’06الع/   1التبٌان فً إعراب القرآن ج العبكري عبدهللا بن الحسٌن   
 
21’06الع/   8التبٌان فً إعراب القرآن ج العبكري عبدهللا بن الحسٌن   
 
23116الو/    التتشكٌالن الوابلً كرٌم 
 
28-01119دٌت/    انتقام باكارا دي تٌرٌل بونسون 
 
28-09الج/    البخالء الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر 
 
28133ؼزو/    التحلٌل النقدي والجمالً لألدب ؼزوان عناد إسماعٌل 
 
 الصفحة    



 
 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
28131نوي/    التحلٌل النفسً و األدب نوٌل جان بٌلمان 
 
28ناي/   أحمد جمعة أحمدناٌل    التحلٌل األدبً 4 أسسه وتطبٌقاته التربوٌة 
 
231128بري/    التحلٌل اللؽوي للنص 4 مدخل إلى المفاهٌم األساسٌة و المناهج برٌنكر كالوس 
 
428133 28-0الج/    التحلٌل البنٌوي للرواٌة العربٌة الجابري فوزٌة لعٌوس ؼازي 
 
28-31عٌق/    التحلٌل البنٌوي الشكالنً لجمالٌات الخطاب السردي 4 الوضابؾ عٌقون خالد بن سعٌد 
 الشخوص الزمكان الصور والدالالت    
 
28-1مرت/    التحلٌل السٌمٌابً للخطاب الشعري 4 تحلٌل باإلجراء المستوٌاتً مرتاض عبد الملك 
 لقصٌدة شناشٌل ابنة الحلبً    
 
28-39دال/   حدٌثالتحلٌل السٌاسً ال دال روبرت   
 
21’09قبه/    التحلٌل الصوتً للنص 4 بعض قصار سور القرآن الكرٌم قبها مهدي عناد 
 أنموذجا    
 
21’09قبه/    التحلٌل الصوتً للنص 4 بعض قصار سور القرآن الكرٌم قبها مهدي عناد 
 أنموذجا    
 
21’09الز/   شرقٌن 4 ماٌكل برٌمالتحلٌل الصوتً للؽة العربٌة عند المست الزؼبً موسى صالح   
 نموذجا    
 
23111عرا/    البٌان بال لسان 4 دراسة فً لؽة الجسد عرار مهدي أسعد 
 
23218حسً/    البٌان فً ضوء األسالٌب العربٌة الحدٌثة حسٌن فرٌد عابشة 
 
23218الص/    البٌان فً علوم القرآن الصدٌق محمد الصالح 
 
23218الج/   0-1البٌان و التبٌٌن 4  الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
23218الج/   1البٌان و التبٌٌن 4 ج1 الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
23218الج/   1البٌان و التبٌٌن 4 ج1 الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
23218الج/   8البٌان و التبٌٌن 4 ج1 الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
23218الج/   8البٌان و التبٌٌن 4 ج1 الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
23218الج/   0البٌان و التبٌٌن 4 ج1 الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
23218الج/   0البٌان و التبٌٌن 4 ج1 الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
23218الج/   9بٌٌن 4 ج1البٌان و الت الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
21’06سلً/    البداٌة المجهولة لتجدٌد الدرس اللؽوي فً العصر الحدٌث)القرن سلٌمان أحمد سامً 
 (الثامن عشر و كتاب بحث المطالب    
 
28133طبا/    التٌارات  المعاصرة فً النقد األدبً طبانة بدوى 
 
428133 28-1موا/    التٌارات األجنبٌة فً الشعر العربً منذ العصر العباسً حتى موافى عثمان 
 نهاٌة القرن الثالث الهجري    
 
28-41 28133موا/    التٌارات األجنبٌة فً الشعر العربً منذ العصر العباسً حتى موافى عثمان 
 نهاٌة القرن الثالث الهجري    
 
284-09(683الز/)   فً القصة القصٌرة فً مصرالتٌارات المعاصرة  الزؼبً أحمد   
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28-39الب/   1363 -1218التٌارات السٌاسٌة المعاصرة  البطرٌق عبد الحمٌد   
 
21’1علو/    التداولٌات 4 علم استعمال اللؽة علوي حافظ إسماعٌلً 
 
21'01ٌول/    التداولٌة ٌول جورج 
 
21’1بال/    التداولٌة 4 من ؼوستن إلى ؼوفمان بالنشٌه فٌلٌب 
 
21’01الم/    التداولٌة 4 ظالل المفهوم وآفاقه الملخ حسن خمٌس 
 
21’1بال/    التداولٌة من ؼوستن  إلى ؼوفمان بالنشٌه فٌلٌب 
 
21’1الح/    التداولٌة و الحجاج 4 مداخل و نصوص الحباشة صابر 
 
23حجا/    البحث اللؽوي حجازي محمود فهمً 
 
23111عمر/    البحث اللؽوي عند العرب مع دراسة لقضٌة التؤثٌر والتؤثر عمر أحمد مختار 
 
23ٌحً/    البحث اللؽوي فً المؽرب العربً ٌحٌاتن محمد 

 
 الصفحة    
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28-39الب/    البحث اللؽوي فً فتح الباري بشرح صحٌح البخاري إلبن حجر البكري حسٌن محٌسن ختالن 
 العسقالنً    
 
21’09دلخ/    البحث الداللً فً كتاب سٌبوٌه دلخوش جار هللا 
 
21'01الم/    البحث الداللً فً كتب األمثال حتى نهاٌة القرن السادس المظفري نبٌل عكٌد محمود 
 الهجري    
 
21'09عبا/   اضلعباس تحسٌن ف   البحث الصوتً و جمال األداء 
 
23218سرك/    البحث العلمً 4 أسالٌبه و تقنٌاته سركز العجٌلً 
 
28-8الج /     البحث عن النص فً المسرح العربً الجٌار مدحت 
 
28-01818الك/    البحث عن المكان الضابع الكونً إبراهٌم 
 
423218 28133جاب/    البحث عن الجذور مقاربات جمالٌة فً التراث النقدي و البالؼً جاب هللا اسامة عبد العزٌز 
 
28-31الص/    البحث عن ٌسوع 4 قراءة جدٌدة فً األناجٌل الصلٌبً كمال 
 
21’1أري/    البحث عن فردٌنان دو سوسٌر أرٌفٌه مٌشال 
 
23218الخ/    البدٌل المعنوي من ظاهرة الحذؾ الخالدي كرٌم حسٌن ناصح 
 
28133لون/    البدٌل الحضاري 4 )دراسة مستقبلٌة لمواجهة الكارثة التً لونٌسً رابح 
 (تهددنا    
 
28-31زرد/    التجدٌد االسالمً 4 دراسة فً القضاٌا الفكرٌة و النماذج زردة سمٌر 
 الحضارٌة    
 
28-18 33علً/    التجدٌد فً النص المسرحً علً عٌسى محسن 
 
28-01119(883كاو/)    البحٌرة كاواباتا ٌاسوناري 
 
23218سلط/    البدٌع 4 تؤصٌل وتجدٌد سلطان منٌر 
 
23218عبد/    البدٌع بٌن البالؼة العربٌة واللسانٌات النصٌة عبد المجٌد جمٌل 
 
28-1إبن /     البدٌع فً البدٌع فً نقد الشعر إبن منقذ أسامة 
 
423218 28-31الش/    البدٌع فً ضوء أسالٌب القرآن الكرٌم الشٌن عبد الفتاح 
 
23218سلط/    البدٌع فً شعر شوقً سلطان منٌر 
 
23218الش/    البدٌع و التوازي الشٌخ عبد الواحد حسن 
 
28-01119الج/    البحر ٌنشر ألواحه 4 رواٌة الجابري محمد صالح 
 
28133بوخ/    التجربة الروابٌة المؽاربٌة 4 دراسة فً الفاعلٌات النصٌة  وآلٌات بوخالفة فتحً 
 القراءة    
 
28133بوخ/    التجربة الروابٌة المؽاربٌة 4 دراسة فً الفاعلٌات النصٌة وآلٌات بوخالفة فتحً 
 القراءة    
 
28-01133بوخ/    التجربة الروابٌة المؽربٌة 4 دراسة فً الفاعلٌات النصٌة و آلٌات بوخالفة فتحً 
 القراءة    
 
28-1قلق/    التجربة الشعرٌة عند ابن المقرب 4 مضمونها وبناإها الفنً قلقٌله عبده عبد العزٌز 
 
428133 28-1مرت/    التجربة الصوفٌة عند شعراء المؽرب العربً فً الخمسٌة مرتاض محمد 
جرٌة الثانٌةاله      
 
428133 28-1مرت/    التجربة الصوفٌة عند شعراء المؽرب العربً فً الخمسٌة مرتاض محمد 
 الهجرٌة الثانٌة    
 
428133 28-0فوغ/    التجربة القصصٌة النسابٌة فً الجزابر 4 دراسة فوؼالً بادٌس 
 
428133 28-0عبً/    التجربة و العالمة القصصٌة 4 رإٌة جمالٌة فً قصص )أوان عبٌد محمد صابر 
 الرحٌل( لعلً القاسمً    
 
428133 28-0عبً/    التجربة والعالمة القصصٌة 4 رإٌة جمالٌة فً قصص أوان عبٌد محمد صابر 
 الرحٌل لعلً القاسمً    
 
28133ضوي/    التجرٌب فً الرواٌة العربٌة المعاصرة 4 دراسة تحلٌلٌة ضوٌو عبد العزٌز 
 لنصوص روابٌة حدٌثة    
 
28133ضوي/    التجرٌب فً الرواٌة العربٌة المعاصرة 4 دراسة تحلٌلٌة ضوٌو عبد العزٌز 
 لنصوص روابٌة حدٌثة    
 
28-08133محم/    التجرٌب فً فن القصة القصٌرة محمد شعٌان عبد الحكٌم 
 
لصفحةا 3    
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21’401  21’06عمر/    التدرٌبات اللؽوٌة و القواعد النحوٌة عمر أحمد مختار 
 
28-1محم/    التحرٌر األدبً 4 دراسات نظرٌة ونماذج تطبٌقٌة محمد حسٌن علً 
 
23211عاط/    التحرٌر الكتابً الوظٌفً واإلبداعً عاطؾ فضل محمد 
 
2111911181(368الم/)    التخطٌط اللؽوي فً الجزابر 4 اللؽات ووظابفها المجلس األعلى للؽة العربٌة 
 
21’06هند/    التحفة البهٌة بشرح المقدمة األجرومٌة ألبً عبد هللا محمد بن هنداوي عبد الحمٌد 
 محمد بن داود الصنهاجً    
 
21’1مرت/    التحوالت الجدٌدة للسانٌات التارٌخٌة مرتاض عبد الجلٌل 
 
21’09الج/    التحوالت الصوتٌة فً بنٌة االسماء عند تصرٌفها الجوابرة علً سلٌمان 
 
23218لعً/    البحوث اللؽوٌة واألدبٌة 4 اإلتجاهات،المناهج واإلجراءات لعٌبً هادي 
 
21’06بوم/   البنٌة -صوره1  -أنواعه  -ل فً النحو العربً 4 مفهومه التحوٌ بومعزة رابح   
 العمٌقة للصٌػ و التراكٌب المحمولة    
 
2111911181الم/    البرمجٌات التطبٌقٌة باللؽة العربٌة 4 خطوات نحو اإلدارة المجلس األعلى للؽة العربٌة 
 اإللكترونٌة    
 
28-31حرب/   ( علوم1معرفٌة فً التبصٌر والفهم )التراث المخطوط 4 رإٌة  حربً خالد   
 الدٌن للؽزالً    
 
23111الب/    التراث اللؽوي العربً و علم اللؽة الحدٌث البهنساوي حسام 
 
28-39الم /    التراث الثقافً العربً 4 مختارات الموسوي محسن جاسم 
 
28-31محج/    التراث الشعبً 4 دراسة مٌدانٌة فً مجتمعات رٌفٌة و بدوٌة محجوب محمد عبدو 
 
28-31الج/    التراث الشعبً فً عالم متؽٌر 4 دراسات فً إعادة انتاج التراث الجوهري محمد 
 
28-31(68بجا/)    التراث الشفهً الجزابري بجاوي محمد الصالح 
 
28-31باش/    التراث العلمً للحضارة اإلسالمٌة ومكانته فً تارٌخ العلم باشا أحمد فإاد 
 والحضارة    
 
2811911181(331خلً/)    التراث العربً من التراب إلى ناطحات السحاب 4 تارٌخ خلٌل أحمد خلٌل 
 سوسٌولوجً مختصر للحضارة العربٌة    
 
28سلً /   ارٌخٌة ومقارنةالتراث العربً االسالمً 4 دراسة ت سلٌمان حسٌن محمد   
 
428133 28-1حشل/    التراث و التجدٌد فً شعر السٌات 4 دراسة تحلٌلٌة جمالٌة فً حشالؾ عثمان 
 مواده،صوره،موسٌقاه و لؽته    
 
28133الج /    التراث و الحداثة 4 دراسات 11و مناقشات الجابري محمد عابد 
 
28-31ملح/    التراث و الشعر 4 دراسة نصٌة فً تجلٌلت البطل الشعبً ملحم إبراهٌم 
 
28-39اسم/    التراث وقضاٌا العصر اسماعٌل محمود 
 
21119111814الد/    الترابط النصً بٌن الشعر والنثر الداودي زاهر بن مرهون بن خصٌؾ 
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231128الب/    الترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب البطاشً خلٌل بن ٌاسر 
 
23111إبر/    الترادؾ فً اللؽة العربٌة إبراهٌم ولٌد عبد المجٌد 
 
21’06نهر/    التراكٌب اللؽوٌة نهر هادي 
 
28-38018الب/    التربٌة  بٌن األصالة والمعاصرة 4 مفاهٌمها أهدافها وفلسفتها البدري فوزٌة علً 
 
28-31فرح/    التربٌة اإلسالمٌة بٌن األصالة والمعاصرة فرحان إسحاق أحمد 
 
23218سعد/    الترتٌب و المتابعة 4 بحث فً األصول البالؼٌة و األبعاد الداللٌة سعد أمٌر فضل 
 فً القرأن الكرٌم    
 
28-38018الح/    التربٌة وحكاٌات األطفال الحرٌري رافدة 
 
28-39حمر/    التربٌةوالشخصٌة الجزابرٌة العربٌة اإلسالمٌة بٌن العبقرٌة ثورة حمروش عبد المالك 
 التحرٌر  وضالل الثورة المضادة    
 
21’88حفن/    الترجمة النقدٌة التؤولٌة حفناوي بعلً 
 
21'88حفن/   الخطاب المهاجر و مخاطبة االخر-الترجمة االدبٌة حفناوي بعلً   
 
21’88عبد/    الترجمة الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث عبد الداٌم ٌحٌى ابراهٌم 
 
21’88انط/    الترجمة العملٌة أنطوان شكري مطر 
 
 الصفحة    
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21’88سنث/    الترجمة عملٌة خطابٌة سنٌثاب روي 
 
21’88الخ /    الترجمة فً الوطن العربً  ك نحو إنشاء مإسسة عربٌة الخلوي أسامة 
 للترجمة    
 
21’88الد/     الترجمة و التواصل دراسات تحلٌلٌة عملٌة إلشكالٌة اإلصطالح محمد الدٌداوي 
 المترجم    
 
21’88الد/    الترجمة والتعرٌب بٌن اللؽة البٌانٌة واللؽة الحاسوبٌة الدٌداوي محمد 
 
21’88الد/    الترجمة والتواصل 4 دراسة تحلٌلٌة عملٌة إلشكالٌة االصالح الدٌداوي محمد 
 ودور المترجم    
 
21’88الب/    الترجمة والعولمة البقاعً محمد خٌر محمود 
 
428133 28-31مون/    التردد السردي فً القرآن الكرٌم 4 مقاربة لترددات السرد فً مونسً حبٌب 
 القصة موسى علٌه لسالم    
 
428133 28-31مون/    التردد السردي فً القرآن الكرٌم 4 مقاربة لترددات السرد فً مونسً حبٌب 
 القصة موسى علٌه لسالم    
 
428133 28-1كاظ/    التركٌب اللؽوي لشعر المتنبً 4 دراسة فً حروؾ المعانً كاظم طاهر محسن 
 
21’01خضً/    التركٌب و الداللة و السٌاق 4 دراسات تطبٌقٌة خضٌر محمد أحمد 
 
28-31الز/   1البرهان فً علوم القرآن 4 ج الزركشى بدر الدٌن محمد بن عبد هللا   
 
28-31الز/   8البرهان فً علوم القرآن 4 ج الزركشى بدر الدٌن محمد بن عبد هللا   
 
28-31الز/   0البرهان فً علوم القرآن 4 ج الزركشى بدر الدٌن محمد بن عبد هللا   
 
28-31الز/   9البرهان فً علوم القرآن 4 ج الزركشى بدر الدٌن محمد بن عبد هللا   
 
28133نصر/    البروج الرمزٌة 4 دراسة فً رموز السٌاب الشخصٌة و الخاصة نصر هللا هانً 
 
28133نصر/    البروج الرمزٌة 4 دراسة فً رموز السٌات الشخصٌة و الخاصة نصر هللا هانً 
 
28-40 28133بور/    : البطل الملحمً و البطلة الضحٌة فً األدب الشفوي الجزابري بوراٌو عبد الحمٌد 
 دراسات حول خطاب المروٌات الشفوٌة 4 األداء،الشكل،الداللة    
 
28-09فاس/   نسٌة حتى اإلستقاللالبطل فً القصة التو فاسً مصطفى   
 
28131نٌت/   1انسان مفرط فً انسانٌته ج1 نٌتشه فرٌدرٌك   
 
28-8مفت/    التشابه و اإلختالؾ 4 نحو منهاجٌة شمولٌة مفتاح محمد 
 
23116سعً/    التشاكل اإلٌقاعً و الداللً فً نص المثل الشعبً الجزابري سعٌدي محمد 
 
23218حام /    التضمٌن فً العربٌة 4 بحث فً البالؼة و النحو حامد أحمد حسن 
 
428133 28-31سلط/    التضمٌن و التناص 4 وصؾ رسالة الؽفران للعالم اآلخر نموذجا سلطان منٌر 
 
428133  28-31سلط/    التضمٌن و التناص 4 وصؾ رسالة الؽفران للعالم اآلخر نموذجا سلطان منٌر 
 
28-39إبن /    البستان فً ذكر األولٌاء و العلماء بتلمسان إبن أحمد أبً عبد هللا 
 
21’06الر/    التطبٌق النحوي الراجحً عبده 
 
21’06الس/   1التطبٌق النحوي 4 ج السٌد عبد الحمٌد مصطفً   
 
21’06الس/   8التطبٌق النحوي 4 ج السٌد عبد الحمٌد مصطفً   
 
21’06الر/   ٌق الصرفًالتطب الراجحً عبده   
 
21’406 28-31الؾ/   نحوٌة-التطبٌقات اللؽوٌة 4 دراسة تحلٌلٌة لقضاٌا أدبٌة الفاسً علً الطاهر  -........ 
 
21’4061 28-31ٌاق /    التطبٌقات اإلعرابٌة ٌاقوت أحمد سلٌمان 
 
23218الم/    التشبٌه البلٌػ 4 هل ٌرقى إلى درجة المجاز المطعنً عبد العظٌم إبراهٌم 
 
23218أبو/    التشبٌه واإلستعارة 4 منظور مستؤنؾ ابوالعدوس ٌوسؾ 
 
2813هون/    التشٌإ 4 بحث موجز فً النظرٌة النقدٌة هونٌث أكسل 
 
21’06الح/    انزٌاح اللسان العربً 4 الفصٌح و المعنى الحموز عبد الفتاح 
 
21’06الح/    انزٌاح اللسان العربً الفصٌح و المعنى الحموز عبد الفتاح 
 
21’06لخل/    البسٌط الشامل فً قواعد اللؽة العربٌة لخلؾ الطاهر 
 
428133 28-1عبً/    التشكٌل النصً 4 الشعري السردي السٌرذاتً عبٌد محمد صابر 
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28-8الك/    التشكٌل الدرامً فً مسرح شوقً وعالقته بشعره الؽنابً الكساسبة رضا عبد الؽنى 
 
428133 28-1فٌط/    التشكٌل الفنً للشعر الملحون الجزابري 4 مهاد نظري ودراسة فطٌس عبد القادر 
 تطبٌقٌة    
 
28-38018عٌس/    التشكٌل الفنً فً أدب األطفال 4 مدخل تطبٌقً فً أدب األطفال عٌسى راشد علً 
 فً األردن    
 
423218 28-1خلؾ/     التشكٌل اإلستعاري فً شعر أبً العالء المعري خلؾ شعٌب 
 
23116الو/    التشكٌالن االٌقاعً و المكانً فً القصٌدة العربٌة الحدٌثة الوابلً كرٌم 
 
428133 28-1الب/   انً عبد الستار عبد هللاالبدر   التشكٌلً فً اللسانً 4 مقاربة فً الخطاب السٌاب الشعري 
 
21’214406'09الد/    التصؽٌر دراسة صوتٌة صرفٌة الدوري إسراء 
 
28-31عام/    التسهٌل لمعانً و أدلة مختصر خلٌل عامر الطاهر 
 
23218ٌوس/    التصوٌر البٌانً بٌن القدماء والمتحدثٌن 4 دراسة نظرٌة تطبٌقٌة ٌوسؾ حسنى عبد الجلٌل 
 
28133أوذ /    التصوٌر بالكلمات 4 نقد أوذنٌة محمد 
 
21’06عبد/    التطور النحوي للؽة العربٌة عبد التواب رمضان 
 
21’3عبد /     التطور اللؽوي 4 مظاهره ،وعلله و قوانٌنه عبد التواب رمضان 
 
28-38018ألً/    التطور اللؽوي عند الطفل ألٌوت ألٌسون 
 
21’3شند/    التطور اللؽوي فً العربٌة الحدٌثة من خالل نماذج من كتب شندول محمد 
 التصوٌب اللؽوي    
 
21’01عرا/    التطور الداللً 4 اإلشكال واألشكال واألمثال عرار مهدي أسعد 
 
21’401 28-1الد/    التطور الداللً فً لؽة الشعر الدرة د1ضرؼام 
 
28131جرا/    (التصور الحدٌث لمنطق أرسطو)مشكلة مبدأ الثالث المرفوع جراح سلٌمة 
 
28-31الج/    التصوؾ اإلسالمً فً إتجاهاته األدبٌة الجنابً قٌس كاظم 
 
28-41 28133حسا/    التصوؾ فً الشعر العربً 4 نشؤته وتطوره حتى آخر القرن حسان عبد الحكٌم 
 الثالث الهجري    
 
28-31خفا/    التصوؾ فً اإلسالم و أعالمه خفاجً محمد عبدالمنعم 
 
28-38018شرا/    التكٌؾ المدرسً للطفل و المراهق على ضوء التنظٌم العقلً شرادي نادٌة 
 
21’09الق/   لصوتٌة فً لؽة الشعرالتكرارات ا القاسمً محمد   
 
21’409 28-31مسع/    التكرارٌة الصوتٌة فً القراءات القرآنٌة مسعودي فضٌلة 
 
21’09عبو/    التقاء الساكنٌن فً ضوء نظرٌة المقطع الصوتً عبود صباح عطٌوي 
 
423218 28133جمع/   بٌةالتقابل الجمالً فً النص القرآنً 4 دراسة جمالٌة فكرٌة أسلو جمعة حسن   
 
423218 28133الق/    التقابل والتماثل فً القرآن الكرٌم 4 دراسة أسلوبٌة القرعان فاٌز عارؾ 
 
423218 28133الق/    التقابل والتماثل فً القرآن الكرٌم 4 دراسة أسلوبٌة القرعان فاٌز عارؾ 
 
21’01أبو/    التقابالت الداللٌة فً العربٌة واإلنجلٌزٌة 4 تحلٌل لؽوي تقابلً أبو خضر سعٌد جبر 
 
28سلً /    الثقافة العربٌة 4 أسبلة التطور و المستقبل سلٌم جٌهان 
 
28مح/    الثقافة العربٌة المعاصرة 4 صراع اإلحداثٌات و المواقع محمود إبراهٌم 
 
28الج/   آسً رجالهاالثقافة وم الجزابري محمد بن عبد الكرٌم   
 
21’02عطً/    التقدٌم و التؤخٌر و مباحث التراكٌب بٌن البالؼة و األسلوبٌة عطٌة مختار 
 
23211خوا/    التقوٌم اللؽوي فً الكتابة و التفكٌر التاملً خوالدة أكرم صالح 
 
28131سار/    التعلم سارنوؾ أ 
 
21’06الك/   ً الدرس اللؽوي 4 الحدٌث و القدٌمالتعلٌل النحوي ف الكندي خالد بن سلٌمان   
 
21’06الع/    التعلٌل اللؽوي فً كتاب سٌبوٌه العبٌدي 
 
28-31حسن/    التؽلٌب فً القرآن الكرٌم حسن حمد عبد الوهاب 
 
28-31حمد/    التؽلٌب فً القرآن الكرٌم حمد عبد الوهاب حسن 
 
28-8عبد/    التعلق النصً 4 مقامات الحرٌري نموذجا عبد الواحد عمر 
 
2811911181الج/    البؽال الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر 
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232أبو/    التعابٌر اإلصطالحٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق أبوزالل عصام الدٌن عبد السالم 
 
23211اله/    التعبٌر 4 فلسفته، واقعه، تدرٌسه، أسالٌب تصحٌحه الهاشمً عبد الرحمن 
 
2111911181الص/   طرق تدرٌسه -مهاراته -أهدافه -واقعه -التعبٌر الشفوي 4 حقٌقته الصوٌركً محمد علً حسن  - 
 تقوٌمه    
 
23211الص/   طرابق تدرٌسه-أنواعه-مفهومه-التعبٌر الكتابً 4 أسسه الصوٌركً محمد علً   
 
21’401 28-31عمر/    البعد التداولً والحجاجً فً الخطاب القرآنً عمران قدور 
 
21’1ولد/    التعدد اللسانً واللؽة الجامعة ولدخلٌفة محمد العربً 
 
21’06توا/   ربٌة 4 دراسات فً النحوالتعدٌة والتضمٌن فً األفعال فً الع توامة عبد الجبار   
 العربً    
 
28133أحم/    التؽٌٌر و دراسة المستقبل أحمد مصطفى مرٌم 
 
21’09الق/    التؽٌرات الصوتٌة فً أصوات الرنٌن الساكنة فً اللؽة العربٌة القحطانً دلٌم بن مسعود 
 
28-39شنً/   لمؽرب العربً اثناءالتؽٌرات اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة فً ا شنٌتً محمد البشٌر   
 اإلحتالل الرومانً    
 
2111911181خشا/    التعرٌب و صناعة المصطلحات 4 دراسة تطبٌقٌة فً القواعد و خشاب الصادق 
 اإلشكاالت    
 
28-39بنخ/    التعرٌؾ  بابن خلدون و رحلته ؼربا و شرقا بن خلدون عبد الرحمان 
 
21’0101981الج/    التعرٌفات الجرجانً الشرٌؾ أبً الحسن علً بن محمد 
 
28-09بقط/    التفاحة الحمراء 4 قصص بقطاش مرزاق 
 
428133 28-1عبد/    التفاعل السٌاقً بٌن الشعر األول و التراث النقدي إلى القرن عبد الناظر أسماء جموسً 
 الخامس الهجري    
 
28-28133440ٌقط /   النص الروابً 4 النص و السٌاق انفتاح ٌقطٌن سعٌد   
 
21’1محس/    انفتاح النسق اللسانً محسب محً الدٌن 
 
28ماز/    انفتاح الجنس األدبً و تحوالت الكتابة مازونً فاٌزة 
 
28-1133عبً/    انفتاحات النص الشعري إشكالٌة التحوٌل 11فضاء التؤوٌل 4 قراءة عبٌد محمد صابر 
الشعر التركمانً المعاص نقدٌة فً أنطولوجٌا      
 
28-39الع/    التفسح فً اللؽة العبٌدي عادل هادي 
 
21’06نهر/    التفسٌر اللؽوي و اإلجتماعً للقراءات القرآنٌة نهر هادي 
 
28-31الم/    التفسٌر التحلٌلً للقرآن الكرٌم 4 األصول النظرٌة ،و الدراسة المتولً صبري 
 التطبٌقٌة على صدر سورة النساء    
 
2111911181الس/    التفكٌر الناقد و اإلبداعً 4 استراتٌجٌة التعلم التعاونً فً تدرٌس السلٌتً فراس محمود 
 المطالعة    
 
28133وٌن/    التفكٌر النقدي 4 مهارات القراءة والتفكٌر المنطقً وٌنك سنانكً 
 
21’02عبا/   تفكٌر األسلوبً 4 رإٌة معاصرة فً التراث النقدي البالؼً فًال عبابنة سامً محمد   
 ضوء علم األسلوب الحدٌث    
 
21’1الم/    التفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة المسدي عبد السالم 
 
21’1مشن/    التفكٌر اللسانً فً رسابل إخوان الصفا مشنتل عبد الرحمن على 
 
423218 28133صمو/    التفكٌر البالؼً عند العرب 4 أسسه وتطوره إلى القرن السادس صمود حمادي 
 
28-36زكر/    التفكٌر العلمً زكرٌا فإاد 
 
21’81خضً/    التفكٌر اإلجتماعً الخلدونً وعالقته ببعض النظرٌات خضٌر إدرٌس 
 اإلجتماعٌة    
 
28131الن/    التفكٌر وسرعة البدٌهة النبهانً تقً الدٌن 
 
428133 28-8تاو/    التفكٌكٌة فً الخطاب النقدي المعاصر 4 دراسة فً األصول تاورٌرٌت بشٌر 
 والمالمح واإلشكاالت النظرٌة والتطبٌقٌة    
 
28-09بوج/    التفكك 4 رواٌة بوجدرة رشٌد 
 
21’01روم/    التولٌد المعجمً فً اللؽة العربٌة رومان أندري 
 
2111911181الن/   الحبٌب النصراوي   التولٌد اللؽوي فً الصحافة العربٌة الحدٌثة 
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21’01الب/    التولٌد الداللً 4 دراسة للمادة اللؽوٌة فً كتاب شجر الدر ألبً البهنساوي حسام 
 الطٌب اللؽوي فً ضوء نظرٌة العالقات الداللٌة    
 
21’1احم/    التواصل اللسانً 4 دراسة فً كتاب المثل السابر البن االثٌر احمد مروة 
 
28-1الخ/    التواصل بالتراث فً شعر عز الدٌن المناصرة الخضور صادق عٌسى 
 
21’06الد/    التوجٌه النحو البن جنً للقراءات الشاذة فً كتابه المحتسب الدلٌمً عبد المنعم 
 
21’406 28-31قطب / )    ( التوجٌه النحوي للقراءات القرآنٌة )  فً سورة البقرة قطبً الطاهر 
 
2111911181حسً/    التوجٌه اللؽوى لمشكل القرآن الكرٌم حسٌن مجدي 
 
281334(381مزد/)    الثورة الجزابرٌة فً الشعر المصري الحدٌث مزدور أحسن 
   -8    
 
28-1سعد/ب/   8الثورة الجزابرٌة فً الشعر السوري ج1 سعدي عثمان   
 
28-41 28133{368بٌط/}   1368-1389الثورة الجزابرٌة فً شعر المؽرب العربً  بٌطام مصطفى   : 
 دراسة موضوعٌة فنٌة    
 
28-39(68بجا/)   1361-1363الثورة الجزابرٌة والقانون بجاوي محمد   
 
28-409  28133بٌو/   ؾ الفنً للشعر فً القصة العربٌة القدٌمةالتوظٌ بٌومً أبو زٌد   
 
21’06118بقا/    الجملة االعتراضٌة فً القرآن الكرٌم 4 دراسة لؽوٌة أسلوبٌة بقادر عبد القادر 
 
21’06118عبا/   تحلٌلها -أنواعها  -الجملة العربٌة 4 مكوناتها  عبادة محمد إبراهٌم   
 
21’1061 8(33الس/)    الجملة العربٌة تؤلٌفهاوأقسامها السمرابً فاضل صالح 
 
21’06118الس/    الجملة العربٌة تؤلٌفهاوأقسامها السمرابً فاضل صالح 
 
21’010الق/    الجملة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق القاسمً علً 
 
21’06118الس/    الجملة العربٌة و المعنى السامرابً فاضل صالح 
 
21’406110  28-1الخ /    الجملة الفعلٌة  المنفٌة فً شعر المتنبى الخوٌسكً زٌن كامل 
 
21’406110  28-1الخ /     الجملة الفعلٌة بسٌطة و موسعة 4 دراسة تطبٌقٌة على شعر الخوٌسكً زٌن كامل 
 المتنبى    
 
21’06110الص /   تطبٌقٌةالجملة الفعلٌة فً مختارات إبن الشجري 4 دراسة نحوٌة  الصلٌبً مصطفى سعٌد   
31إحصابٌة ج      
 
21’406110  28-1الخ /    الجملة الفعلٌة إستفهامٌة و مإكدة فً شعر المتنبً الخوٌسكً زٌن كامل 
 
21’41 21’01دحم/    الجملة اإلعتراضٌة بنٌتها و دالللتها فً الخطاب األدبً 4 دراسة دحمون كاهنة 
 فً ضوء النظرٌة التداولٌة    
 
21’06110صال/    الجملة الوصفٌة فً النحو العربً صالح شعبان 
 
21'06118بوم/   بنٌتها العمٌقة-الجملة الوظٌفٌة فً القرآن الكرٌم 4 صورها بومعزة رابح  - 
 توجٌههاالداللً    
 
21’06بوم/    الجملة فً القرآن الكرٌم 4 صورها و توجهها البٌانً بومعزة رابح 
 
21’06118بوم/    الجملة والوحدة اإلسنادٌة الوظٌفٌة فً النحو العربً بومعزة رابح 
 
21’01ٌوس/    الدالالت المفتوحة 4 مقاربة سٌمٌابٌةفً فلسفة العالمة ٌوسؾ احمد 
 
21’01اله/    الدالالت العددٌة فً آٌات القرآن الكرٌم الهاشمً فرٌد 
 
21’01الع/    الداللة المربٌة 4 قراءات ؼً شعرٌة القصٌدة الحدٌثة العالق علً جعفر 
 
21’01عكا/    الداللة اللفظٌة عكاشة محمود 
 
21’06الم/    الداللة الزمنٌة فً الجملة العربٌة المنصوري علً جابر 
 
21’09عبد/    الداللة الصوتٌة و الصرفٌة فً لهجة االقلٌم الشمالً عبد الجلٌل عبد القادر 
 
21'09'82عبد/    الداللة الصوتٌة والصرفٌة فً لهجة اإلقلٌم الشمالً عبد الجلٌل عبد القادر 
 
21’01مطه/    الداللة اإلٌحابٌة فً الصٌؽة اإلفرادٌة مطهري صفٌة 
 
21’401 28-1موق/    الداللة اإلٌحابٌة فً الشعر العربً الحدٌث موقو عفاؾ 
 
21’01صال/    الداللة و النحو صالح الدٌن صالح 
 
21’06سال/    الداللة واإلشتقاق فً اللؽة 4 إعجاز القرآن بٌن النحو والبٌان سالم عبد المعطً جاب هللا 
 
28ولد/    الجمالٌات الرومنسٌة 4 راهنٌتها و حدودها ولد دٌب سٌدي 
 
 الصفحة 8  
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28131الت/    الجمالٌات وسإال المعنى الترٌكً رشٌدة 
 
28-01118لوك/    الحمار الذهبً 4 أول رواٌة فً تارٌخ اإلنسانٌة لوكٌوس أبولٌوس 
 
28-31الق/    ...الخالصة الفقهٌة على مذهب السادة المالكٌة 4 العبادات القروي محمد العربً 
 
21’06الؾ/   ً النحوالخالصة ف الفرنوانى هانا   
 
21’06عبد/   شرح وافً -الخالصة فً علم النحو 4 تٌسٌر فً علم النحو عبد المطلب حمدي محمود   
 ...للقواعد النحوٌة    
 
28-39مٌن/    الجماعات الضاؼطة مٌنو جان 
 
21’06الو/    الخالؾ النحوي فً المنصوبات الولٌدي منصور صالح 
 
21’06بلح/    الخالؾ النحوي فً األدوات بلحاؾ عامر فابل 
 
21’06زنك/    الخالؾ النحوي فً ترتٌب الجملة زنكنة شٌماء رشٌد محمد 
 
28-39رضا/    الخالفة 4 بحث رضا محمد رشٌد 
 
28-011-6ؼري/    الجن والمتاهة 4 حوارات ؼرٌٌه آلن روب 
 
28-1دقا/    (الحنٌن فً الشعر األندلسً )القرن السابع الهجري دقالً محمد أحمد 
 
28-1الج/    الحنٌن والؽربة فً الشعر العربً 4 الحنٌن إلى األوطان الجبوري ٌحٌى وهٌب 
 
28-01119ادر/    الخندق الؽمٌق ادرٌس سهٌل 
 
2111911181سند/   طالبالدلٌل المساند لدروس اإلمالء و مهاراته و لمعلمً و  سنداوي خالد   
 الصؾ الثانً للمرحلة االبتدابٌة    
 
21’019’06فٌا/    الدلٌل اللؽوي العام 4 معجم وجٌز فً األدوات و التراكٌب و فٌاض سلٌمان 
 المهارات الكتابٌة    
 
28-39الن/    الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي 4 آراء إنجازات لؽوٌة النجار فخري خلٌل 
 
28-39معو/    الخلٌل بن أحمد و أصول اللؽة 4 دراسة وصفٌة تحلٌلٌة ألعمال معوش خٌر الدٌن 
 الندوة الدولٌة    
 
28الز/     الخلٌل صاحب العٌن الزبٌدي سعٌد 
 
28-40  28133بوع/    الدلٌل إلى تحلٌل النص السردي 4 تقنٌات و مناهج بوعزة محمد 
 
21’06نور/    الدلٌل إلى قواعد اللؽة العربٌة نور الدٌن حسن محمد 
 
28-31الج/    الجلٌس الصالح الكافً واألنٌس الناصح الشافً الجرٌري النهرونً أبً الفرج المعافى 
 
28133حقً/    الخلدونٌة 4 العلوم اإلجتماعٌة و أساس السلطة السٌاسٌة حقٌقً نور الدٌن 
 
28-01116بوج/   واٌةالحلزون العنٌد 4 ر بوجدرة رشٌد   
 
28131أفال/    الجمهورٌة أفالطون 
 
28-31الق/    الحلول المستوردة وكٌؾ جنت على أمتنا القرضاوي ٌوسؾ 
 
28-01كون/    الخلود 4 رواٌة كوندٌرا مٌالن 
 
28131بنع /    الدال و اإلستبدال بن عرفة عبد العزٌز 
 
28-40 28-31أبو/   منهجها و اسس بنابها-الجانب الفنً فً القصة القرآنٌة أبوجندي خالد أحمد  - 
 
2811911181الؾ/    الجامع فً تارٌخ األدب العربً 4 األدب الحدٌث الفاخوري حنا 
 
28-1سعً/    الحاجز سعٌدانً ه 
 
28-01119سعً/    الحاجز 4 رواٌة سعٌدانً هـ1 
 
28-39شلق/    الجاحظ شلق 
 
28-39عطو/    الجاحظ دابرة معارؾ عصره عطوي فوزي 
 
28-0دٌب/    الدار الكبٌرة،الحرٌق، النول دٌب محمد 
 
21’82(33()368بلع/)    الدارجة الجزابرٌة و صلتها بالعربٌة الفصحى 4 دراسة لسانٌة بلعرج بلقاسم 
 (للهجة بنً فتح )جٌجل    
 
23218الج/    الحاشٌة على المطول 4 شرح تلخٌص مفتاح العلوم فً علوم الجرجانً السٌد شرٌؾ 
 البالؼة    
 
2111911181جرج/   تعبٌر كتابً -الداعم فً اللؽة العربٌة 4 قواعد وظٌفٌة ونحوٌة جرجس مٌشال  - 
 تحلٌل نصوص    
 
 الصفحة    
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21’06الم/   نٌزل تمام حمد عٌدالم   الحذؾ فً النحو العربً 
 
28-1باش/    الحب عند العرب باشا أحمد تٌمور 
 
428133 28-1الج/    الحب فً الخطاب الشعري األموي عمر بن أبً ربٌعة وجمٌل الجلبً آن تحسٌن 
 بن معمر أنموذجا 4 دراسة موازنة    
 
28133الع/    الخبر فً كتاب األؼانً ألبً الفرج األصبهانً العبودي ضٌاء ؼنً 
 
28-31شعل/    الخبز فً المؤثورات الشعبٌة 4 دراسة فً األطالس الفولكلورٌة شعالن سمٌح عبد الؽفار 
 
28-01119بنس/    ...الخٌل تموت واقفة 4 أو ماتبقى من ذاكرة قٌر بن سالم عبد القادر 
 
428133 28-1الد/    الخٌل فً الشعر الجاهلً 4 دراسة فً ضوء المٌثولوجٌا و النقد الدؼٌشً حمود خلفان 
 الحدٌث    
 
28-31الت/    الجدل فً القرآن الكرٌم 4 فعالٌاته فً بناء العقلٌة اإلسالمٌة التومً محمد 
 
28-39عبد/    الحٌل فً حروب دولة الممالٌك عبد الداٌم عبد العزٌز محمود 
 
28-31الت /    الدٌن القٌم و قضاٌا العصر التجانً محمد الحافظ 
 
28-31اله/    الدٌن فً المجتمع العربً الهرماسً عبد الباقً 
 
28-31عكا/    الدٌن فً ضوء العلم 4 قراءة فً القرآن عكاشة شاٌؾ 
 
28-31طوا/    الدٌن و الطقوس و التؽٌرات طوالبً نور الدٌن 
 
28-36لحً/    الجدلٌة التارٌخٌة فً القران الكرٌم لحٌلح عبد هللا عٌسى 
 
28-31الخ/    الدٌمقراطٌة الؽربٌة فً ضوء الشرٌعة اإلسالمٌة الخالدي محمود 
 
28-39ٌان/    الدٌمقراطٌة وقرار الجماهٌر 4 كٌؾ تنجح الدٌمقراطٌة فً عالم ٌانكلوفٌتش دانٌٌل 
 أكثر تعقٌدا    
 
428133 28-1الع/    الخٌال الشعري فً القصابد العشر الطوال العبٌدي عمار 
 
428131 28-8الر/    الخٌال فً الفلسفة و األدب و المسرح الربٌعً علً محمد هادي 
 
428131 28-8الر/    الخٌال فً الفلسفة و األدب و المسرح الربٌعً علً محمد هادي 
 
28خفا/   فى العصر العباسى الحٌاة األدبٌة خفاجى محمد عبد المنعم   
 
28-31شعل/    الحٌاة األدبٌة فً عصر النبوة والخالفة شعالن عبد الواحد 
 
281191118(331حسب/)    (الحٌاة األدبٌة فً عصر صدر االسالم )تارٌخ و تذوق حسب هللا بهاء 
      
 
28(33حسب/)    الحٌاة األدبٌة فى عصر صدر اإلسالم 4 تارٌخ وتذوق حسب هللا بهاء 
 
28-31برو/    الحٌاة السٌاسٌة فً الدولة العربٌة اإلسالمٌة خالل القرنٌن األول برود محمد جمال الدٌن 
 والثانً بعد الهجرة    
 
28-40  28133شبل/   ترجمةالحٌاة فً الرواٌة 4 قراءات فً الرواٌةالعربٌة والم شبلول أحمد فضل   
 
28-01119مؽً/    الحٌاة فً إسطبل مؽٌش عبد الحمٌد 
 
28-41 28133جٌا/    الحٌاة و الموت فً الشعر الجاهلً جٌاووك مصطفى عبد اللطٌؾ 
 
28133فتو/    الحداثة الشعرٌة 4 األصول و التجلٌات فتوح أحمد محمد 
 
28133الد/   ن الممارسة والتنظٌرالحداثة الشعرٌة العربٌة بٌ الدادٌسً الكبٌر   
 
28133ابو/    الحداثة الشعرٌة العربٌة بٌن اإلبداع و التنظٌر و النقد ابو جهجة خلٌل 
 
428133 28-1بنز/    الحداثة فً الشعر العربً 4 أندونٌس نموذجا بن زرقة سعٌد 
 
28131سبً/    الحداثة و ما بعد الحداثة سبٌال محمد 
 
28131الم/    الحداثة وما بعد الحداثة المسٌري عبد الوهاب 
 
28133سوا/    : الحداثة ومصطلحات النهضة العربٌة فً القرن التاسع عشر سواعً محمد 
 دراسة فً مفرادات أحمد فارس الشدٌاق فً جرٌدة الجوانب    
 
23218الم/    الحجاج 4 رإى نظرٌة و دراسات تطبٌقٌة الملخ حسن خمٌس 
 
23218428133علو/    الحجاج مفهومه ومجاالته 4 دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فً البالؼة علوي حافظ إسماعٌلً 
 "الجدٌدةالجزء األول"حدود وتعرٌفات    
 
23218428133علو/    الحجاج مفهومه ومجاالته 4 دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فً البالؼة علوي حافظ إسماعٌلً 
حوارالتخصصاتالجدٌدةالجزء الثالث "الحجاج و     " 
 
 الصفحة    
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23218428133علو/    الحجاج مفهومه ومجاالته 4 دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فً البالؼة علوي حافظ إسماعٌلً 
 "الجدٌدةالجزء الثانً"مدارس وأعالم    
 
23218428133علو/    الحجاج مفهومه ومجاالته 4 دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فً البالؼة علوي حافظ إسماعٌلً 
 "الجدٌدةالجزء الخامس "نصوص مترجمة    
 
23218428133علو/    الحجاج مفهومه ومجاالته 4 دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فً البالؼة علوي حافظ إسماعٌلً 
 "الجدٌدةالجزء الرابع "الحجاج والمراس    
 
21’1شار/    الحجاج بٌن النظرٌة واألسلوب عن كتاب نحو المعنى والمبنى شارودو باترٌك 
 
23218الط/    الحجاج فً البالؼة المعاصرة 4 بحث فً بالؼة النقد المعاصر الطلبة محمد سالم محمد األمٌن 
 
28-48 28133الس/    الحجاج فً الخطاب السٌاسً السرتً زكرٌاء 
 
28-48 28133الع/    الحجاج فً الخطابة النبوٌة العشراوي عبد الجلٌل 
 
28-41 28133الد/    الحجاج فً الشعر العربً القدٌم من الجاهلٌة إلى القرن الثانً الدرٌدي سامٌة 
 للهجرة 4 بنٌته و أسالٌبه    
 
28131الر/    الحجاج والمؽالطة 4 من الحوار فً العقل إلى العقل فً الحوار الراضً رشٌد 
 
28133الش/    الحجاج والحقٌقة وآفاق التؤوٌل فً نماذج ممثلة من تفسٌر سورة الشبعان علً 
 البقرة    
 
28-31عبد /     الحدٌث النبوى 4 رإٌة فنٌة جمالٌة عبد الداٌم صابر 
 
28-31الص/   نبوي 4 مصطلحه بالؼته كتبهالحدٌث ا الصباغ محمد   
 
28-31رحم/    الجدٌد فً مناهج تفسٌر الحدٌث الشرٌؾ وتطبٌقاته رحمانً أحمد عثمان 
 
28-39بنق /    الدٌسً 4 حٌاته واثاره بن قٌنة عمر 
 
2811911181الج/   0-1الحٌوان  ج الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
2811911181الج/   1-0الحٌوان  ج الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
28-28درو/   38الدٌوان 4 األعمال األولى لمحمود دروٌش ج  دروٌش محمود   
 
28-28درو/   1الدٌوان 4 األعمال األولى لمحمود دروٌش ج1 دروٌش محمود   
 
28-28درو/   0الدٌوان 4 األعمال األولى لمحمود دروٌش ج دروٌش محمود   
 
23116عل/ش    الدٌوان العام فً شرح المقام 4 دراسة تطبٌقٌة شاملة وحدٌثة فً شعلة محمد 
 ...شرح وتحلٌل المقامات الموسٌقٌة العربٌة    
 
28-09أبو/    الخٌوط أبو بكر ولٌد 
 
28-1طٌب/    الدر المخزون فً الشعر الملحون طٌبً مسعود 
 
28-8مدح/   ابٌة فً المسرح العربً الحدٌث 4 مسرح مٌسون حناالدراما النس مدحت رإذان أنور   
 
28ترح /    الدراما و مذاهب األدب ترحٌنً فاٌز 
 
28-8نمر/    (الدراما و المسرح فً تعلٌم الطفل )منهج و تطبٌق نمروسً عبدالمعطً 
 
28-8داو/    الدراما و الدرامٌة داوسن س1و1 
 
28-8إبر/    الدراما و الفرجة المسرحٌة إبراهٌم أحمد 
 
28133(83111األ/)    الدراسات األدبٌة ألسلوب القرآن الكرٌم فً العصر الحدٌث األشقر محمد أحمد 
 
28133( 83111األ/)    الدراسات األدبٌة ألسلوب القران الكرٌم فً العصر الحدٌث األشقر محمد أحمد 
 
28133الك/   األدبٌة إٌلٌا أبو ماضً 4 دراسة تحلٌلٌة الدراسات الكتانً جعفر الطٌار   
 
21’09الد/    الدراسات الصوتٌة بٌن القدٌم والحدٌث الدٌلمً رٌاض عبود 
 
21’09الب/    الدراسات الصوتٌة عند العلماء العرب 4 و الدرس الصوتً البهنساوي حسام 
 الحدٌث    
 
28-39بوت/   جتماعً للحروب و نتابجهاالحرب و  المجتمع 4 تحلٌل إ بوتول جاستون   
 اإلجتماعٌة و الثقافٌة و النفسٌة    
 
28-01110برك/    الجرح األخٌر بركات جمال الدٌن 
 
28-09محؾ/    الجرٌمة محفوظ نجٌب 
 
28-01119(368دٌب/)    الحرٌق دٌب محمد 
 
28-01119(368دٌب/)    الحرٌق دٌب محمد 
 
 الصفحة    
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21’06الش/   1الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع 4 ج الشنقٌطى أحمد بن األمٌن  - 
0ج-8ج      
 
21’06الش/ج/   1ج-6الدرراللوامع على همع الهوامع مع شرح الجوامع 4 ج الشنقٌطً أحمد بن األمٌن   
 
21’06الش/    : الدرراللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع الشنقٌطى أحمد بن األمٌن 
8ج-9ج      
 
21'06( 331عما/)   ه18ه حتى القرن 11الدرس النحوي عند علماء توات من القرن عماري عبد هللا   
 االعالم و المناهج و بوادر االجتهاد    
 
21’06جاد/   نحوي فً القرن العشرٌنالدرس ال جاد الكرٌم عبد هللا   
 
21’06عبو/    الدرس اللؽوي و النحوي فً زاد المسٌر البن الجوزي عبود صباح 
 
21'01الز/    الدرس الداللً عند عبد القاهر الجرجانً الزٌادي تراث حاكم 
 
28133بوخ/    الدرس السٌمٌابً المؽاربً 4 دراسة وصفٌة نقدٌة احصابٌة فً بوخاتم موالي علً 
 نموذجً عبد الملك مرتاض    
 
21' 09الم/    الدرس الصوتً عند أحمد بن محمد الجزري المحٌاوي مرفت 
 
28-31الك/    الحركات اإلسالمٌة 4 دراسة و تقٌٌم الكٌالنً موسى زٌد 
 
21’09الق/    الحركات فً اللؽة العربٌة القرالة زٌد خلٌل 
 
28-41 28133الػ/    الحركة البٌنٌة فً البابٌة الكبرى لذي الرمة الؽٌث نسٌمة 
 
28-39قنا/   1303 -1313الحركة اإلستقاللٌة فً الجزابر بٌن الحربٌن  قنانش محمد   
 
28-39(68سعد/)   31ج 1333  -1203الحركة الوطنٌة الجزابرٌة  سعد هللا أبو القاسم   
 
28-39(68سعد/)   1مج1 1333-1203الجزابرٌة الحركة الوطنٌة  أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/ِ)   38ج1303- 1333الحركة الوطنٌة الجزابرٌة  سعد هللا أبو القاسم   
 
28-39(68سعد/)   1398-1333الحركة الوطنٌة الجزابرٌة  أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/)   ارٌخ الجزابرالحركة الوطنٌة الجزابرٌة 4 محاضرات فً ت أبو القاسم سعد هللا   
 الحدٌث  بداٌة اإلحتالل    
 
28-39(68سعد/)   30ج 1398 -1303الحركة الوطنٌة الجزابرٌة سعد هللا أبو القاسم   
 
28-8بلع/    الحركٌة التواصلٌة فً الخطاب الصوفً 4 من القرن الثالث إلى بلعلى آمنة 
 القرن السلبع الهجرٌٌن 4 دراسة    
 
28-39فنط/    الحرؾ والصورة فً عالم قرطاج فنطر محمد حسٌن 
 
28-01119فرع/    الدروب الوعرة 4 رواٌة فرعون مولود 
 
21’09درا/    الحروؾ العربٌة و تبدالتها الصوتٌة فً كتاب سٌبوٌه)خلفٌات درار مكً 
 (وامتداد    
 
2111911181زاي/   ها فً لؽتنا العربٌةالحروؾ و معانٌها 4 مخارجها و أصوات زاٌد فهد خلٌل   
 
28131عبا/    (الحس الجمالً و تارٌخ الفن )دراسة فً القٌم الجمالٌة و الفنٌة عباس راوٌة عبد المنعم 
 
23111إبر/    الخطؤ والفصٌح فً اللؽة العربٌة إبراهٌم ولٌد عبد المجٌد 
 
28-09قرط/    الحطام 4 قصص قرطً خلٌفة 
 
28133وؼل/    الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض وؼلٌسً ٌوسؾ 
 
28-48 28133سام/    الخطاب النقدي و األٌدٌولوجٌا 4 دراسة للنقد المسرحً عند نقاد سامً سلٌمان أحمد 
9361-1398اإلتجاه اإلجتماعً فً مصر)     ) 
 
28133ملح/    الخطاب النقدي و قراءة التراث نحو قراءة تكاملٌة ملحم إبراهٌم أحمد 
 
28-48 28133ملح/    الخطاب النقدي وقراءة التراث ونحو قراءة تكاملٌة ملحم ابراهٌم أحمد 
 
21’98بوق/    الخطاب األدبً و رهانات التؤوٌل 4 قراءات نصٌة تداولٌة بوقرة نعمان 
 حجاجٌة    
 
28-8نوا/    الخطاب المسرحً الحدٌث نوالً محمد 
 
28-8حما/   8336-1333سرحً فً العالم العربً )الخطاب الم حمادي وطفاء  ) 
 
284-8مٌش/    الخطاب اللؽوي واكتساب اللؽة فً علم اللؽة التطبٌقً مٌشٌل ماكار 
  8            
 
28-48 28-1منص/    الخطاب الموازي للقصٌدة العربٌة المعاصرة منصر نبٌل 
 
 الصفحة    
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28-48 21'1الم/    الخطاب الموسط 4 مقاربة وظٌفٌة موحدة لتحلٌل النصوص المتوكل أحمد 
 والترجمة وتعلٌم اللؽات    
 
28-8عبد /    الخطاب الدرامً فً المسرح الحدٌث عبد المنعم عبد المنعم أبوزٌد 
 
28-48  28-0باخ/    الخطاب الروابً باختٌن مٌخابٌل 
 
28-48 28-1را/م    الخطاب السردي والشعر العربً مراشدة عبد الرحٌم 
 
28133الص/    الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنٌة 4 الحداثة و تحلٌل الصابػ عبد اإلله 
 النص    
 
428133 28-8الج/    الخطاب الشعري وتفاعل األبنٌة الثقافٌة الجوٌدي مهدي صالح 
 
428133 28-8الج/    الخطاب الشعري وتفاعل األبنٌة الثقافٌة الجوٌدي مهدي صالح 
 
28133حمد/    الخطاب الصوفً فً شعر عبد القادر الجٌالنً 4 دراسة أسلوبٌة حمد عبد هللا خضر 
 
28-48 28-31عشر /    الخطاب القرآنً 4 مقاربة توصٌفٌة لجمالٌة السرد اإلعجازي عشراتً سلٌمان 
 
28-48  28- 31( 33الع/)    الخطاب القرآنً 4 دراسةفً العالقة بٌن النص و السٌاق العموش خلود 
 
28133بنق/    الخطاب القومً فً الثقافة الجزابرٌة 4 دراسة بن قٌنة عمر 
 
28-8الج/    الخطاب العربً المعاصر 4 دراسة تحلٌلٌة نقدٌة الجابري محمد عابد 
 
28133إسم /    عربً المعاصر 4 قراءة نقدٌة فً مفاهٌم النهضة والخطاب ال إسماعٌل فادي   
1321-1312التقدم و الحداثة       
 
428133 28-8الص/    الخطاب اإلبداعً الجاهلً و الصورة الفنٌة 4 القدامة و تحلٌل الصابػ عبد اإلله 
 النص    
 
28-8فال/    الخطاب الواصؾ فً ثالثٌة أحالم مستؽانمً)ذاكرة فالح حسٌنة 
عابر سرٌر-فوضى الحواس-الجسد     ) 
 
28-8أبو/    الخطاب و التؤوٌل أبو زٌد نصر حامد 
 
28-8الح/    الخطاب والنص 4 المفهوم، العالقة ، السلطة الحمٌري عبد الواسع 
 
28-48  28-31شلب/   عناصرها، مع نموذج -تعرٌفها  -الخطابة اإلسالمٌة 4 أصولها  شلبً عبد العاطً محمد   
ن خطب الرسول صلى هللا علٌه وسلم و الخلفاءم      
 
28-8منً/    الخطابة عند العرب منٌر رامً 
 
428133 28-0أشه/    الحساسٌة الجدٌدة فً الرواٌة العربٌة أشهبون عبد المالك 
 
28بوض/    الجزابر  111إلى أٌن بوضٌاؾ محمد 
 
28-1خما/   و111111111الحب 4 أوبٌرت شعرٌة ؼنابٌةالجزابر ملحمة البطولة  خمار محمد بلقاسم   
 
28-39(68قدا/)   1368-1203الجزابر صمود ومقاومات  قداش محفوظ   
 
28-39(68قدا/)   1368-1203الجزابر صمود ومقاومات  قداش محفوظ   
 
28-39شنً/    الجزابر فً ظل اإلحتالل الرومانً 4 بحث فً منظومة التحكم شنٌتً محمد البشٌر 
1العسكري )اللٌمس المورٌطانً( و مقاومة المور  ج      
 
21’06بنج/    الخصابص آلبن جنً 4 المجلد األول إبن جنً أبً الفتح 
 
21’06بنج/    الخصابص آلبن جنً 4 المجلد الثالث إبن جنً أبً الفتح 
 
21’06بنج/   1الخصابص إلبن جنً مج بن جنً أبً الفتح عثمان   
 
21’06بنج/   نً أبً الفتح عثمانبن ج  8الخصابص إلبن جنً مج   
 
21’06بنج/   0الخصابص إلبن جنً مج بن جنً أبً الفتح عثمان   
 
21’09الص/    الخصابص النطقٌة والفزٌابٌة للصوامت الرنٌنٌة فً العربٌة الصؽٌر محمد فتح هللا 
 
21’402 28-31بنز/   فً القرآن الكرٌمالخصابص األسلوبٌة للتكرار  بن زروق نصر الدٌن   
 
28-31متز/    الحضارة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة متز آدم 
 فً اإلسالم    
 
28-31الج/    الدستور اإلسالمً الجزابري أبً بكر 
 
28-1الح/    الجسد 4 رقص العتمة فً فضاء الضوء الحاج أحمد أحمد 
 
28-8بول/    الجزٌرة القرمزٌة بولؽاكوؾ مٌخابٌل 
 
28-39الر/    الحطٌبة 4 فً معٌار النقد قدٌما وحدٌثا الراوي بان حمٌد 
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28-31(61بور/)    الحكاٌات الخرافٌة للمؽرب العربً 4 دراسة تحلٌلٌة فً 'معنى بوراٌو عبد الحمٌد 
 المعنى' لمجموعة من الحكاٌات    
 
28-01133عٌق/    الحكاٌة الدٌنٌة العجٌبة)بالؼة الراوي المإدي وجمالٌة السامع عٌقون خالد 
 المتلقى( 4 دراٌة تحلٌلٌة بنٌوٌة    
 
28-31عبد/    الحكاٌة الشعبٌة عبد هللا توفٌق عزٌز 
 
28-31بنس/   بجاٌة 4 دراسة ونصوص الحكاٌة الشعبٌة فً منطقة بن سالم حورٌة   
 
28-1بوم/    الدكتاتور 4 شعر بومنجل عبد الملك 
 
28-09خري/    الدقلة فً عراجٌنها خرٌؾ البشٌر 
 
28133تاو/    الحقٌقة الشعرٌة على ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة و تاورٌرٌت بشٌر 
 النظرٌات الشعرٌة 4 دراسة فً األصول و المفاهٌم    
 
28133تاو/    الحقٌقة الشعرٌة على ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة و تاورٌرٌت بشٌر 
 النظرٌات الشعرٌة 4 دراسة فً األصول و المفاهٌم    
 
23218ؼاد/    الحقٌقة و المنهج 4 الخطوط األساسٌة لتؤوٌلٌة فلسفٌة ؼادامٌر هانز جورج 
 
28-1محم/    الدعاء فً الشعر العر بً محمد عبد الرحٌم 
 
28-31بٌت/    الجهاد فً اإلسالم قدٌما و حدٌثا بٌترز رودلؾ 
 
233أبو/    الجهود اللؽوٌة فً عصر الطباعة 4 رسابل جامعٌة، كتب، أبو الهٌجاء عفٌؾ عبد الرحمن 
1بحوث111ببلوؼرافٌا ج      
 
233أبو/   امعٌة، كتب،الجهود اللؽوٌة فً عصر الطباعة 4 رسابل ج أبو الهٌجاء عفٌؾ عبد الرحمن   
8بحوث111ببلوؼرافٌا ج      
 
23218عٌا/    الجهود البالؼٌة للتفتازانً فً كتابه المطول عٌاش ثناء نجاتً محمود 
 
23218عٌا/    الجهود البالؼٌة للتفتزانً فً كتابه المطول عٌاش محمد ثناء نجاتً 
 
28-40 28133أبو/   ٌنٌةالٌهودي فً الرواٌة الفلسط أبو النجا حسٌن   
 
28-01116شول/   8الدون الهادئ 4 رواٌة فً أربعة مجلدات مج شولوخوؾ مٌخابٌل   
 
28-01116شول/   0الدون الهادئ 4 رواٌة فً أربعة مجلدات مج شولوخوؾ مٌخابٌل   
 
28-01116شول/   9الدون الهادئ 4 رواٌة فً أربعة مجلدات مج شولوخوؾ مٌخابٌل   
 
21’06ٌحً/    الجوانب التركٌبٌة للجملة العربٌة فً دٌوانً محمد العٌد آل خلٌفة ٌحٌاوي ٌوسؾ 
دراسة نحوٌة تحلٌلة و موازنة-و أحمد سحنون     - 
 
21’061ٌحً/    الجوانب التركٌبٌة للجملة العربٌة فً دٌوانً محمد العٌد أل خلٌفة ٌحٌاوي ٌوسؾ 
 و احمد سحنون    
 
21’09الب/   جوانب الصوتٌة و الصرفٌة و النحوٌة فً قراءة إبن محٌصنال البطوش تحسٌن ابراهٌم   
 
28-09وطا /    الحوات والقصر 4 رواٌة وطار الطاهر 
 
28133مٌد /    الحوار األدبً بٌن المشرق و األندلس 4 المتنبً و المعري مٌدان أٌمن محمد 
 نموذجٌن..    
 
28-31مال/   4 دراسة تؤصٌلٌة لمنهجٌة الحوار فًالحوار قٌمة حضارٌة  مال زاده عقٌل سعٌد   
 اإلسالم    
 
428133 28-09عار/    الحوار فً قصص محً الدٌن زنطنة القصٌرة عارؾ سٌقا علً 
 
21’06ضوم/    الخواطر فً اللؽة ضومٌط جبر 
 
28-1الد/    الجواهر فً المرأة والحب والؽزل الدراوٌش عبد الفتاح محمد 
 
333الػ/    الدور التربوى للمكتبات المدرسٌة الؽول محمد عبد الحكٌم 
 
28-1أبو/)    الرإى المقنعة نحو منهج بنٌوي فى دراسة الشعر الجاهلى أبو دٌب كمال 
 
28-31إسم/    الرإٌا الشعبٌة فً الخطاب الملحمً عند العرب 4 سٌرة األمٌرة إسماعٌل ٌوسؾ 
 ذات الهمة    
 
28133بنق/   عمر بن قٌنة   الرإٌة الفكرٌة فً )الحاكم(و )الرعٌة( لدى )ابن المقفع( و )ابن 
 (العنابً( و الكواكبً    
 
28133منا/    الرإٌة والحدث اإلبداعً فً األدب الحدٌث مناؾ عالء هاشم 
 
131(68الر/)    الرمز الرمزٌة فً السٌنما الجزابرٌة الراشد فهد سالم خلٌل 
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28-1نصر/     الرمز الشعري عند الصوفٌة نصر عاطؾ جودة 
 
28133كند/    الرمز و القناع فً الشعر العربً الحدٌث )السٌاب و نازك و كندي محمد علً 
 البٌاتً    
 
428133 28-1حشل/   المؽرب العربً المعاصر )فترةالرمز والداللة فً شعر  حشالؾ عثمان   
 (االستقالل    
 
21'019الح/    الرافد معجم الناشبة اللؽوي عربً عربً الحمصً أحمد سلٌم 
 
21’0191181جبر/    الرابد معجم لؽوي عصري رتبت مفرداته وفقا لحروفها األولى جبران مسعود 
38مج1       
 
21’06قاض/   عالج-حكم-استننتاج-القواعد تحلٌل الرابد فً طرابق قاضً محً الدٌن   
 
28-1محم/    الرثاء فً الشعر العربً محمد سراج الدٌن 
 
28-39الر/    الرباط و المرابطة الراشد فهد سالم خلٌل 
 
21’06الل/    الرد على النحاة اللخمً أبو العباس 
 
28-38بحر/    الرجم بالكالم 4 مقاالت فً الثقافة والسٌاسة والفكر بحري حمري 
 
28-01118عاش/    الرحلة 4 أٌام طالبة مصرٌة فً أمرٌكا عاشور رضوى 
 
28الش/    الرحلة العربٌة الحدٌثة من أوروبا إلى الوالٌات المتحدة الشوٌري ٌوسؾ 
 
2811911181حلً/   11آلٌات الكتابة11 خطابالرحلة فً األدب العربً 4 التجنس حلٌفً شعٌب   
 المتخٌل    
 
28-39عوض/    الرحالة األوروبٌون فً العصور الوسطى عوض محمد مإنس 
 
28-1محم/    الرحٌل 4 متبوع بؤعمال أخرى محمود الحكٌم رزاق 
 
28-09ولد/    الرسم على الجرح األبكم ولد ٌوسؾ مصطفى 
 
28-09ولد/    الرسم على الجرح األبكم ولد ٌوسؾ مصطفى 
 
28عٌس/    الرسالة األدبٌة فً النثر األندلسً عٌسى فوزي 
 
21’06الح /    الرشٌد فً النحو العربً الحموز محمد عواد 
 
23211ملح/    الرقمٌة و تحوالت الكتابة 4 النظرٌة و التطبٌق ملحم إبراهٌم أحمد 
 
28-31الر/    الرقابق الراشد محمد أحمد 
 
28-01بوج/    الرعن 4 رواٌة بوجدرة رشٌد 
 
28-01119الز/    "الرعشة 4 امرأة وسط الروح 11و حكاٌة أطراؾ الرٌح " رواٌة الزاوي أمٌن 
 
28-1الح/    الرفض و معانٌه شعر المتنبً الحناشً ٌوسؾ 
 
28-31الؾ/    الرومانتٌكٌة و الواقعٌة الفرٌن ٌانكو 
 
2813مرز/    الرومانسٌة الواقعٌة النقدٌة الواقعٌة اإلشتراكٌة أصولها الفنٌة و مرزوق حلمً 
 الفلسفٌة و اإلٌدٌولوجٌة    
 
28-0لوك/    الرواٌة لوكاتش جورج 
 
28133فال /     الرواٌة 4 مدخل إلى المناهج و التقنٌات المعاصرة للتحلٌل األدبً فالٌت برنار 
    = le roman : initialisation aux méthodes et 
    aux techniques modernes d'analyse litteraire 
 
28-40  28133قسو/    الرواٌة 4 مقوماتها و نشؤتها فً األدب العربً  الحدٌث قسومة الصادق 
 
428133 28-0رزا/   ولوجٌةالرواٌة التارخٌة بٌن الحوارٌة والمون رزان محمود إبراهٌم   
 
4 28133(3311لوك/)    الرواٌة التارٌخٌة لوكاش جورج 
  3-8    
 
428133 28-0هند/    الرواٌة التارٌخٌة فً األدب العربً الحدٌث 4 دراسة فً البنٌة هندي إسماعٌل حسن سالم 
 السردٌة    
 
281334(683بدو /)    الرواٌة الجدٌدة فً مصر 4 دراسة فً التشكٌل و اإلٌدٌولوجٌا بدوي محمد 
  3-8    
 
28-40  28133كاظ/    الرواٌة العربٌة المعاصرة و اآلخر 4 دراسات أدبٌة مقارنة كاظم نجم عبد هللا 
 
28-40  28133الؾ/    الرواٌة العربٌة البناء و الرإٌا 4 مقاربات نقدٌة الفٌصل سمر روحً 
 
428133 28-0الح/    الرواٌة العربٌة الجدٌدة وإشكالٌة اللؽة الحسٌب عبد المجٌد 
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28-40 28133سال/    الرواٌة العربٌة وإشكالٌة التصنٌؾ سالم أبو سٌؾ ساندي 
 
28-40  28133(6كوي/)    الرواٌة فً إفرٌقٌا كوٌتزي ج م 
 
428133 28-0ٌقط/    الرواٌة و التراث السردي ٌقطٌن سعٌد 
 
28-40  28133بنع/    الرواٌة و الرواٌة السٌنمابٌة 4 إستجواب مع مجموعة من بن عٌسى خلفة 
 المبدعٌن    
 
28-40 28133درا /    الرواٌة و تؤوٌل التارٌخ 4 نظرٌة الرواٌة و الرواٌة العربٌة دراج فٌصل 
 
28-40 128 33علو/    الرواٌة واألٌدٌولوجٌا فً المؽرب العربً علوش سعٌد 
 
428133 21’80الم/    الرواٌة والتحلٌل النصً 4 قراءات من منظور التحلٌل النفسً المودن حسن 
 
428133 28-0حبً/   اٌة والعنؾ 4 دراسة سوسٌونصٌة فً الرواٌة الجزابرٌةالرو حبٌلة الشرٌؾ   
 المعاصرة    
 
28-01118مور /    السؤم 4 رواٌة مورافٌا ألبرتو 
 
28-01133الح/    الزمن النوعً و إشكالٌات النوع السردي الحاج علً هٌثم 
 
28-28سعد/    الزمن األخضر دٌوان سعد هللا سعد هللا أبو القاسم 
 
21’01الم/    الزمن فً اللؽة العربٌة 4 بنٌاته التركٌبٌة والداللٌة المالخ امحمد 
 
21’01الم/    الزمن فً اللؽة العربٌة 4 بنٌاته التركٌبٌة والداللٌة المالخ امحمد 
 
428133 28-0الق/    الزمن فً الرواٌة العربٌة القصراوي مها حسن 
 
21’06بكر/    الزمن فً القرآن الكرٌم 4 دراسة داللٌة لألفعال الواردة فٌه بكري عبد الكرٌم 
 
28131رٌك/   38الزمان و السرد 4 التصوٌر فً السرد القصصً الجزء  رٌكور بول   
 
28131رٌك/   31الزمان و السرد 4 الحبكة و السرد التارٌخً الجزء  رٌكور بول   
 
28131رٌك/   30المروي الجزء  الزمان و السرد 4 الزمان رٌكور بول   
 
28-41 28133فوغ/    الزمان والمكان فً الشعر الجاهلً فوؼالً بادٌس 
 
28133مطل/    الزمان والمكان فً شعر ابً الطٌب المتنبً مطلك حٌدر الزم 
 
21’1حسا /     السمات التفرٌعٌة للفعل فً البنٌة التركٌبٌة 4 مقاربة لسانٌة حسانً أحمد 
 
28133(68األ/)    السمات الواقعٌة للتجربة الشعرٌة فً الجزابر األعوج زٌنب 
 
21’3صال/    السماع اللؽوي العلمً عند العرب ومفهوم الفصاحة صالح عبد الرحمان الحاج 
 
28-31الش/    الشمابل المحمدٌة 4 ورد شبهات المستشرقٌن الشعراوي محمد متولى 
 
21’06118الن/   اللطٌؾ مطٌع النبالً عبد   الصلة فً الجملة العربٌة 
 
28-09بنس/    الصمت و الجدار 4 قصص بن سالم عبد القادر 
 
28-31جعم/   10 -31السنة النبوٌة المحمدٌة 4 األعداد من  جمعٌة العلماء المسلمٌن   
 
28-31طال/    السنة عبر العصور طالب عبد الرحمن 
 
2811911181داو/    الزندقة والزنادقة فً األدب العربً من الجاهلٌة حتى القرن جرجس داود داود 
 الثالث الهجري    
 
21’01بنك/    السمٌابٌات و التؤوٌل 4 مدخل لسمٌابٌات ش1 س1 بورس بنكراد سعٌد 
 
21’06عطً/    الزمخشري وجهوده فً النحو عطٌة سالم نادر 
 
28-0وطا/    الزلزال وطار الطاهر 
 
428133 28-1حمو/    الزمكانٌة وبنٌة الشعر المعاصر 4 أحمد عبد المعطً نموذجا حمودة حنان محمد موسى 
 
428133 28-1حمو/    الزمكانٌة وبنٌة الشعر المعاصر 4 أحمد عبد المعطً حجازي حمودة حنان محمد موسى 
 نموذجا    
 
28-01118(368وط/)    الشمعة والدهالٌز وطار الطاهر 
 
28-09حسن/    السلفً حسن عمار علً 
 
28الص/    السلوانات 4 سلوان المطاع فً عدوان األتباع الصقلً حجة الدٌن أبو عبد هللا بن ظفر 
 
28-01110عرع /    الطموح 4 رواٌة عرعار محمد العالً 
 
28131الػ/    السلوك اإلنسانً و اإلدارة الحدٌثة الؽمرى ابراهٌم 
 
21’06610بلع/    الشامل المٌسر فً النحو بلعٌد صالح 
 
 الصفحة    
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21’06610بلع/    الشامل المٌسر فً النحو بلعٌد صالح 
 
23111بنفـ/    الصاحبً 4 فً فقه الؽة العربٌةو مسابلها و سنن العرب فً بن فارس أبً الحسن أحمد 
 كالمها    
 
28-01الم/    الطاحونة الحمراء المور بٌٌر 
 
28- 09الم/    الشاعر 4 رواٌة سٌرانودي برجراك إلدمون روستان المنفلوطً مصطفى لطفً 
 
28-8الس/    الشاعر الزنجً و أخواتها 4 مجموعة تمثٌلٌات السابحً محمد األخضر عبد القادر 
 
28-39الم/    الشاعر العربً الكبٌر عز الدٌن المناصرة 4 أرشٌؾ أخضر المناصرة عز الدٌن 
 
28133زٌا/    الشاعر و الذات المستبدة زٌاد صالح 
 
28-1دود/    الشاعر و قصٌدته دودو أبو العٌد 
 
21’406  28-1الح/     : الشاهد الشعري بٌن سٌبوٌه فً كتابه و الفراء فً معانً القرآن الحكمً ٌحٌى 
ة وصفٌةدراسة نحوٌ      
 
21’06األ/   1الزاهر 4 فً معانً كلمات الناس ج األنباري أبً بكر محمد بن القاسم   
 
21’06األ/   8الزاهر 4 فً معانً كلمات الناس ج األنباري أبً بكر محمد بن القاسم   
 
428133 28-0األ/    الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعٌة 4 دراسة نقدٌة الرواٌة األعرج واسٌنً 
 نموذجا    
 
28-40 28133األ/    الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعٌة الرواٌة نموذجا 4 دراسة االعرج واسٌنً 
 نقدٌة    
 
28-1محم/    الطب فً الشعر العربً محمد عبد الرحٌم 
 
28-01819خلً/   4 رواٌة الصبار خلٌفة سحر   
 
28-39سعد /     الطبٌب الرحالة ابن حمادوش الجزابري 4 حٌاته واثاره سعد هللا أبو القاسم 
 
28-41 28133الػ/    الزبدة فً شرح البردة الؽزي بدر الدٌن محمد 
 
28-31برك/    الطبٌعة البشرٌة فً القرآن الكرٌم بركات أحمد لطفً 
 
28-1عوي/   لرومانسٌة فى الشعر العربى الحدٌثالطبٌعة ا عوٌن أحمد   
 
428133 28-1محم/    الطبٌعة فً الشعر العربً 4 دراسة تطبٌقٌة على شعر هذٌل محمد فاضل بنٌان 
 
28-8الك/    الضٌؾ الحجري بوشكٌن الكسندر 
 
28-39حسن/    الطبري و منهجه فً التؤرٌخ حسن علً بكر 
 
2813الس/    الضرورة الشعرٌة 4 دراسة أسلوبٌة السٌد إبراهٌم مصطفى 
 
28-39الر/    الطبقات اإلجتماعٌة الروك بٌار 
 
21’01الم/    السٌمٌاء العامة وسٌمٌاء األدب من أجل تصور شامل المرابط عبد الواحد 
 
21’01بنم/    السٌمٌابٌات السردٌة بن مالك رشٌد 
 
21’01ٌوس/   نطق السٌمٌابًالسٌمٌابٌات الواصفة 4 الم ٌوسؾ أحمد   
 
21’01آن/    السٌمٌابٌة 4 األصول القواعد والتارٌخ آن إٌنو 
 
21'88شٌب/    السٌمٌابٌة المنطقٌة و العالمة البصرٌة سٌبانً عبد القادر 
 
21’01األ/    السٌمٌابٌة الشعرٌة األحمر فٌصل 
 
21’01إٌكو/    السٌمٌابٌة و فلسفة التؤوٌل إٌكو أمبرتو 
 
21’01إٌك/    السٌمٌابٌة وفلسفة اللؽة إٌكو أمبرتو 
 
28-01119(21لٌس/)    السٌمفونٌة البٌضاء لٌسبوا ادرٌانا 
 
2111911181مرز/    السٌاسة اللؽوٌة العربٌة و البٌبة و البقاء مرزوق محمد 
 
428133 28-39مرم/   المؽرب اإلسالمً السٌاسة الداخلٌة للخالفة الفاطمٌة فً بالد مرمول محمد الصالح   
 
28-39(68دبش/)    السٌاسة العربٌة والمواقؾ الدولٌة تجاه الثورة الجزابرٌة دبش إسماعٌل 
 
28133عٌس/    السٌاق األدبً 4 دراسة نقدٌة تطبٌقٌة عٌسى محمود محمد 
 
21’01الح/    السٌاق واألنساق الحمٌدي محمد عبد الكرٌم 
 
21’01بود/    السٌاق والداللة بودوخة مسعود 
 
28-1محم/    الصداقة واألصدقاءفً الشعر العربً محمد عبد الرحٌم 
 
 الصفحة    
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28-39عنً/    السخاوي و كتابه الضوء الالمع موارده و منهجه عنٌزان فاطمة زبار 
 
28-0همن/    الشٌخ و البحر متبوع برواٌة ثلوج كلٌمانجارو همنؽواي إرنست 
 
28-39بنر/    الزٌر سالم بن ربٌعة أبً لٌلى المهلهل 
 
28-1الج/    السحر و الشعر الجبر خالد 
 
28-09الق/    الطٌران بإتجاه الشمس القاضً هوازن 
 
28-39الع/   4 أنا حٌاة قلم 31السٌرة الذاتٌة  العقاد عباس محمود   
 
28-39الع/   4 عالم السدود والقٌود، سارة فً بٌتً 38السٌرة الذاتٌة  العقاد عباس محمود   
 
28-39الب/    السٌرة الذاتٌة لشٌخ االسالم ابن تٌمٌة البدوي ٌوسؾ أحمد محمد 
 
28-1عبً/    السٌرة الذاتٌة الشعرٌة 4 قراءة فً التجربة السٌرٌة لشعراء عبٌد محمد صابر 
 الحداثة العربٌة    
 
28-39الد/    السٌرة الذاتٌة فً الخطاب الروابً العربً الدبك محمد عامر 
 
28-1محؾ/    الشٌطان ٌعظ محفوظ نجٌب 
 
28-31اعل/    الشخصٌات القرآنٌة اعالوي نزٌه 
 
28-40  28133سال/   بالشخصٌة الثانوٌة ودورها فى المعمار الروابى عند نجٌ سالمة محمد على   
 محفوظ    
 
21’066عبد/    الصٌػ الصرفٌة فً العربٌة فً ضوء علم اللؽة المعاصر عبد هللا رمضان 
 
28-1محم/    السر والصمت والسكوت فً الشعر العربً محمد عبد الرحٌم 
 
28-31جعم/   11 - 31الصراط السوي 4 األعداد من  جمعٌة العلماء المسلمٌن   
 
428133 28-31عكا /    الصراع الحضاري فً العالم اإلسالمً 4 دراسة تحلٌلٌة فً عكاشة شاٌؾ 
 فلسفة الحضارة عند مالك بن نبً    
 
428133 28-1بدو/    الصراع العربً اإلسرابٌلً فً الشعر العبري المعاصر حتى بدوي زٌن العابدٌن متولً الشٌخ 
 نهاٌة الموجة الواقعٌة    
 
4428133 28-1األ/   ً محمد حسٌناألعرج   الصراع بٌن القدٌم والجدٌد فً الشعر العربً 
 
28-01110مٌن/    الشراع و العاصفة مٌنة حنا 
 
21’066الش/    الطرة توشٌح المٌة األفعال لبن مالك بخٌاطة وترشٌح الشٌخ الشنقٌطً الحسن ولد زٌن 
8-1العالمة محمد سالم ولد عدود ج      
 
21’06نهر/   1الشرح المعاصر لكتاب سٌبوٌه ج1 نهر هادي   
 
21’06نهر/   8الشرح المعاصر لكتاب سٌبوٌه ج1 نهر هادي   
 
21’06نهر/   0الشرح المعاصر لكتاب سٌبوٌه ج1 نهر هادي   
 
21’06نهر/   9الشرح المعاصر لكتاب سٌبوٌه ج1 نهر هادي   
 
28-40  28133شعب/    السرد الروابً فً أعمال إبراهٌم نصر هللا شعبان هٌام 
 
428133 28-8بنك/    السرد الروابً وتجربة المعنى بنكراد سعٌد 
 
28-31الد/   31الشرح الصؽٌر ج الدردٌر سٌدي أحمد   
 
28-31الد/   38الشرح الصؽٌر ج الدردٌر سٌدي أحمد   
 
28-31الد/   30الشرح الصؽٌر ج الدردٌر سٌدي أحمد   
 
28-31الد/   39الشرح الصؽٌر ج الدردٌر سٌدي أحمد   
 
428133 28-1محس/    السرد القصصً فً الشعر األندلسً 4 دراسة نقدٌة محسن إنقادعطا هللا 
 
428133  28-0ٌقط/    السرد العربً مفاهٌم و تجلٌات ٌقطٌن سعٌد 
 
428133 28-0صحر/    السرد العربً القدٌم 4 األنواع والوظابؾ والبنٌات صحراوي إبراهٌم 
 
428133 28-0صحر/    السرد العربً القدٌم 4 األنواع والوظابؾ والبنٌات صحراوي إبراهٌم 
 
428133 28-0عبد/    السرد بٌن الرواٌة المصرٌة و األمرٌكٌة 4 دراسة فً واقعٌة عبد المعطً عفاؾ 
 القاع    
 
28-881(33بنت /)    السرد و الظاهرة الدرامٌة 4 دراسة فً التجلٌات الدرامٌة للسرد بن تمٌم على 
 العربً القدٌم    
 
28-40 28133الك/    السرد ومناهج النقد األدبً الكردي عبد الرحٌم 
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428133 28-0الش/   ٌخ عبوش جعفرالش   السرد ونبوءة المكان 
 
428133 28-0صدو/    السرد والحرٌة 4 دراسة فً المنجز الروابً لٌوسؾ المحٌمد صدوق نور الدٌن 
 
28-09الم/    السردٌات و القصة اللٌبٌة القصٌرة 4 نحو مدخل للتقنٌات و المالكً عبد الحكٌم 
 األنواع    
 
21’98إبر/    السردٌة العربٌة الحدٌثة 4 تفكٌك الخطاب اإلستعماري وإعادة عبد هللا إبراهٌم 
 تفسٌر النشؤة    
 
28-0عبد/    الطرٌق المسدود عبد القدوس احسان 
 
28-01116الخ/    الطرٌق الدامٌة الخطٌب أحمد 
 
28-31جعم/   31 -31الشرٌعة النبوٌة المحمدٌة 4 األعداد من  جمعٌة العلماء المسلمٌن   
 
28-1عٌس/    الزرزورٌات 4 نشؤتها وتطورها فً النثر األندلسً عٌسى فوزي سعد 
 
28-338سما/    السرقات الشعرٌة و التناص سماحً رفٌقة 
 
21’06عبد/    الصرؾ الكافً عبد الؽنً أٌمن أمٌن 
 
21'066نهر/    الصرؾ الوافً 4 دراسات وصفٌة تطبٌقٌة نهر هادي 
 
21'066عاط/    الصرؾ الوظٌفً محمد عاطؾ فضل 
 
21’06بلع/    الصرؾ و النحو 4 دراسة وصفٌة تطبٌقٌة فً بلعٌد صالح 
 
21’06بلع/    الصرؾ و النحو 4 دراسة وصفٌة تطبٌقٌة فً مفرادات برنامج بلعٌد صالح 
 السنة األولى الجامعٌة    
 
21’06610بلع/   تطبٌقٌة فً مفردات برنامجالصرؾ و النحو 4 دراسة وصفٌة  بلعٌد صالح   
 السنة األولى الجامعٌة    
 
28الم /    الشكل و الخطاب 4 مدخل لتحلٌل ظاهاتً الماكري محمد 
 
21’01حام/    الشكل والداللة 4 دراسة نحوٌة للفظ والمعنى حامد عبد السالم السٌد 
 
281116111إٌر/    الشكالنٌة الروسٌة إٌرلٌخ قٌكتور 
 
28-8الر/    الطقوس البدابٌة والمسرح الرٌمونً فراس خالد 
 
28-09وطا /     الطعنات 4 قصص وطار الطاهر 
 
28-31الق/    السعً الحثٌث إلى جمع فوابد علم الحدٌث القسطالنً أبو العباس 
 
28-01818سار /    "السعٌر 4 "رواٌة ساري محمد 
 
28-1(262-1عٌس/)    الشعر األندلسً فً عصر الموحدٌن عٌسً فوزي 
 
28-19بوؾ /    الشعر النسوي الألندلسً 4 أؼراضه و خصابصه الفنٌة بوفالقة سعد 
 
28-1(61دحو/)    الشعر المؽربً 4 من الفتح اإلسالمً إلى نهاٌة اإلمارات دحو العربً 
هـ 4 جمع  وتوثٌق803-هـ 03اإلؼلٌبٌة والرستمٌة واإلدرٌسٌة 4       
 وتعلٌق ودراسة    
 
28-1علو/    الشعر البدٌل111 قراءة فً المسكوت عنه علوش إبراهٌم 
 
28-1عما  /    الشعر الجاهلً  بٌن القبٌلة و الذاتٌة عمارة فخري 
 
28-1رزق/   أبرز األعالم-أهم القضاٌا-الشعر الجاهلً 4 السٌاق و المالمح رزق صالح   
 
28-1الش/   شافًالشوري مصطفى عبد ال   الشعر الجاهلً 4 تفسٌر أسطوري 
 
28-1أمً/    الشعر الجاهلً 4 دراسات و نصوص أمٌن فوزي 
 
28-1أمً/    الشعر الجاهلً 4 دراسات و نصوص أمٌن فوزي 
 
428133 28-1الع/    الشعر الجاهلً 4 دراسة فً تؤوٌالته النفسٌة والفنٌة العنبكً سعٌد 
 
28-1عفً/    الشعر الجاهلً 4 حصاد قرن عبد الرحمن عفٌؾ 
 
28-1( 33الخ/)    الشعر الجاهلً بٌن الرواٌة و التدوٌن الخطٌب علً أحمد 
 
428133 28-1ٌوس/    الشعر الجاهلً فً دراسات المستشرقٌن األمان ٌوسؾ حسن 
 
284-1(368ركً/)   1الشعر الدٌنً الجزابري الحدٌث 4 الشعر الدٌنً الصوفً ج1 ركٌبً عبد هللا   
  8       
 
284-1(368ركً/)   8الشعر الدٌنً الجزابري الحدٌث 4 الشعر الدٌنً اإلصالحً ج1 ركٌبً عبد هللا   
  8       
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28-1ناو/    1الشعر الحدٌث فً المؽرب العربً ج ناوري ٌوسؾ   
 
28-1ناو/    8الشعر الحدٌث فً المؽرب العربً ج ناوري ٌوسؾ   
 
28-1حرز/    الشعر الجزابري المعاصر حرز هللا محمد الصالح 
 
28-1الع/    الشعر السٌاسً األندلسً فً عصر ملوك الطوابؾ العانً محمد شهاب 
 
28-1(68بول/)    الشعر الشعبً الجزابري فً منطقة بوسعادة بولنوار علً 
 
28-1دحو/   1388الشعر الشعبً و الثورة التحرٌرٌة بدابرة مروانة 4 من  دحو العربً  - 
         
 
428133 28-1(368حبا/)    الشعر الصوفً القدٌم فً الجزابر 4 إٌقاعه الداخلً وجمالٌته حبار مختار 
 
28-41 28133الص/    الشعر الكوٌتً الحدٌث الصباح عواطؾ 
 
28-1( 33ناؾ/)    الشعر العباسً 4 قضاٌا وظواهر نافع عبد الفتاح 
 
428133  28-1الش/    الشعر العباسً آراء ومواقؾ الشمري ثابر سمٌر حسن 
 
28-439 28-1عرو/    الشعر العباسً و أبرز اتجاهاته وأعالمه 4 دروس عروة عمر 
 
28-1الو/    الشعر العربً 4 سوسٌولوجٌة النص و منهجٌة الرإٌة الورقً السعٌد 
 
28-1ٌوس/    الشعر العربً أٌام الممالٌك و من عاصرهم من ذوي السلطان ٌوسؾ خالد إبراهٌم 
 
28-41 28133مور/   4 تطور أشكاله 1313-1233الشعر العربً الحدٌث  مورٌه س1   
 وموضوعاته بتؤثٌر األدب الؽربً    
 
28-41 82133بنً/   9الشعر العربً الحدٌث 4 مساءلة الحداثة ج1 بنٌس محمد   
 
28-41 28133بنً/   1الشعر العربً الحدٌث 4 التقلٌدٌة ج1 بنٌس محمد   
 
28-41 28133بنً/   8الشعر العربً الحدٌث 4 الرومانسٌة العربٌة ج1 بنٌس محمد   
 
128-41 28133بنً/   0الشعر العربً الحدٌث 4 الشعر المعاصرج1 بنٌس محمد   
 
28-41  28133الع/    الشعر العربً القدٌم 4 دراسة نقدٌة العالم إسماعٌل أحمد 
 
28-41 28133عبد/    الشعر العربً القدٌم 4 دراسة نقدٌة تحلٌلٌة لظاهرة اإلؼتراب أبو عبد الفتاح كامٌلٌا 
 العالء المعري    
 
428133 28-1أبو/    الشعر العربً فً القرن الرابع الهجري من خالل ٌتٌمة الدهر أبو حلتم نبٌل 
 
28131جبر/    الشعر العربً والفلسفة جبر رٌاض شنتة 
 
28131جبر/    الشعر العربً والفلسفة منذ أوابل القرن الثالث الهجري حتى جبر رٌاض شنتة 
 نهاٌة القرن الخامس الهجري    
 
28-41 28133قنش/    الشعر الؽض 4 اقترابات من عالم الشعر الشعبً قنشوبة أحمد 
 
281334(368قنش/)    الشعر الؽض 4 قراءات فً الشعر الشعبً الجزابري قنشوبة أحمد 
   -8    
 
28-41 28133عتم/    الشعر اإلؼرٌقً تراثا إنسانٌا و عالمٌا عتمان أحمد 
 
28-41 28133مطا/    الشعر فً العهد القدٌم 4 األؼراض والسمات الفنٌة مطاوع سعٌد عطٌة علً 
 
28-1(33بحر/)    الشعر فً ظل الدولة الحفصٌة 4 دراسة تارٌخٌة فنٌة بحري السعٌد 
 
28-1الس/    الشعر فً عهد المرابطٌن و الموحدٌن باألندلس السعٌد محمد مجٌد 
 
28-41 28133عبد/    الشعر و اللؽة عبد البدٌع لطفً 
 
28-41  28133الع/    الشعر و التلقً 4 دراسات نقدٌة العالق علً جعفر 
 
28-41  28133الع/    الشعر و التلقً 4 دراسات نقدٌة العالق علً جعفر 
 
28-1الش/    الشعر و الشعراء الشٌخ محمد 
 
28-1(331الد/)    الشعر و الشعراء أو طبقات الشعراء الدٌنوي بن قتٌبة 
 
28-1 281334ضٌؾ/    الشعر و طوابعه الشعبٌة على مر العصور ضٌؾ شوقً 
 
428133 28-1بوس/    الشعر وأفق الكتابة بوسرٌؾ صالح 
 
28-1(381بوح/)    الشعر والهوٌة القومٌة بوحجام محمدبن قاسم ناصر 
 
28-1الػ /    الشعر ورد حدابقً الؽزالى عصام 

 

 الصفحة  8 



 
 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
284-1(368بوق/)    الشعر وقضاٌاه عند أبً علً الحسن بن رشٌق المسٌلً بوقربة الشٌخ 
  8       
 
28133ركً /    (الشعر111فً زمن الحرٌة 4 )دراسة أدبٌة ونقدٌة ركٌبً عبد هللا 
 
28-1خلً/    الشعراء الصعالٌك فً العصر الجاهلً خلٌؾ ٌوسؾ 
 
28-39بدو /    الشعراء السود و خصابصهم فً الشعر العربً بدوى عبده 
 
28(66118إبر /)    الشعرٌة التارٌخٌة و أدبٌة األدب المورٌطانً 4 قراءة لضهور إبراهٌم محمد األمٌن ولد موالي 
 االنواع و األشكال األدبٌة مساهمة فً التارٌخ لألدب المورٌطانً    
 من منضور الشعرٌة    
 
28133خلً/    الشعرٌة العربٌة 4 مرجعٌاتها و ابداالتها النصٌة خلٌفة مشري بن خلٌفة 
 
28133الس/    الشعرٌة العربٌة 4 دراسة فً التطور الفنً للقصٌدة العربٌة حتى السٌد نور الدٌن 
 العصر العباسً    
 
428133 28-1الس/   ور الفنً للقصٌدة العربٌة حتىالشعرٌة العربٌة 4 دراسة فً التط السد نور الدٌن   
 العصر العباسً    
 
428133 28-1الس/    الشعرٌة العربٌة 4 دراسة فً التطور الفنً للقصٌدة العربٌة حتى السد نور الدٌن 
8العصر العباسً ج1      
 
428133 28-1الس/   حتى الشعرٌة العربٌة 4 دراسة فً التطور الفنً للقصٌدة العربٌة السد نور الدٌن   
8العصر العباسً ج1      
 
28133خلً/    الشعرٌة العربٌة مرجعٌاتها و ابداالتها النصٌة خلٌفة مشري بن خلٌفة 
 
28133حما/    ( الشعرٌة العربٌة بٌن اإلتباع و اإلبتداع )دراسة نقدٌة حمادي عبد هللا 
 
28-1عزا/    الشعرٌة و الثقافة 4 مفهوم الوعً الكتابً و مالمحة فً الشعر عز الدٌن حسن البنا 
 العربً القدٌم    
 
428133  28-1تاو/    الشعرٌة و الحداثة بٌن أفق النقد األدبً و أفق النظرٌة الشعرٌة تاورٌرٌت بشٌر 
 
28-09مرس/    الصعود إلى الهاوٌة مرسً صالح 
 
28-39الش/   صفدي وآثاره فً األدب و النقدال الشٌن محمد عبد المجٌد   
 
28-01110ماي/    الشفق ماٌر ستٌفانً 
 
28-41 28133الض/    الزهد فً الشعر العباسً الضمور نزار عبد هللا 
 
28-1محم/    الزهد والتصوؾ فً الشعر العربً محمد سراج الدٌن 
 
21’06كاي/    الصواتة و الصرؾ كاي ج1 
 
23218الؾ/   بن علً الفارسً حسٌن   الشواهد القرآنٌة و الشعرٌة أساس البالؼة للزمخشري 
 
 الزوابد فً صٌػ العربٌة الخوٌسكً زٌن كامل  8’ 3  
 
28دوغ/    الصوت النسابً فً األدب الجزابري المعاصر دوؼان أحمد 
 
21’09دري/    الصوت و الظاهرة 4 مدخل إلى مسؤلة العالمة فً فٌنومٌنولوجٌا درٌدا جاك 
 هوسرل    
 
21' 09الو/    الصوت والمعنى فً الدرس اللؽوي عند العرب فً ضوء علم الوزان تحسٌن عبد الرضا 
 اللؽة الحدٌث    
 
21’09ساس/    الصوتٌات ساسً عمار 
 
21119111811831هٌا/)    الصورة النفسٌة فً القرآن الكرٌم 4 دراسة أدبٌة هٌاجنة 
 
428133 28-0ماج/   ن شرؾ الدٌنماجدولٌ   الصورة السردٌة فً الرواٌة والقصة والسٌنما 
 
28133الع/    الصورة الشعرٌة عند ذي الرمة العكٌلً عهود 
 
23211الز/    الصورة الفنٌة عند النابؽة الذبٌانً الزواوي خالد محمد 
 
428133 28-1الر/ِ    الصورة الفنٌة فً  شعر أبً تمام الرباعً عبد القادر 
 
423218 21’98(68هٌم/)    الصورة الفنٌة فً الخطاب الشعري الجزابري هٌمة عبد الحمٌد 
 
428133  28-1الد/    الصورة الفنٌة فً الشعر األندلسً 4 شعر األعمى التطٌلً الدخٌل محمد 
 
423218 28-1{33سلط /}    الصورة الفنٌة فً شعر المتنبً 4 الكناٌة و التعرٌض سلطان منٌر 
 
28-41 28133سع/م    الصورة الفنٌة فً شعر ابن المعتز مسعود زكٌة خلٌفة 
 
428133 28-1الز /    الصورة الفنٌة فً شعر على الجارم الزرزمونً إبراهٌم أمٌن 
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428133 28-1عبا/    الصورة فً شعر المولدٌن حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري عباس محمد نوري 
 
2811911181شوق/   31الشوقٌات مج شوقً أحمد   
 
2811911181شوق/   38الشوقٌات مج شوقً أحمد   
 
30رضا/   عربً -فرنسً   فرنسً -الكمل للجٌب 4 قاموس عربً رضا ٌوسؾ محمد   
 
21’06عبد/   )الكتابة 31ٌة كتابتها و نطقها 4 ج1الكلمة العرب عبد الؽفار أحمد  ) 
 
21'1ساس/    الكلمة و المصطلح فً اللسان العربً ساسً عمار 
 
28131صفو/    الكالم أوالموت صفوان مصطفى 
 
28-40  28133ٌقط /    الكالم و الخبر 4 مقدمة للسرد العربً ٌقطٌن سعٌد 
 
28-1الح/   ربً و العربًالكالسٌكٌة فً الشعر الؽ الحاوي إٌلٌا   
 
28-8مند/    الكالسكٌة و األصول الفنٌة للدراما مندور محمد 
 
339بلع/    الكمبٌوتر مما ٌتكون و كٌؾ ٌعمل ؟ 4 دروس وأعمال تطبٌقٌة بلعٌد م1ش1 
 مصححة    
 
428133 28-0الػ/    الكنز والتؤوٌل 4 قراءات فً الحكاٌة العربٌة الؽانمً سعٌد 
 
30رضا/   فرنسً -الكامل للجٌب 4 قاموس عربً رضا ٌوسؾ محمد   
 
30رضا/   عربً -الكامل للجٌب 4 قاموس فرنسً رضا ٌوسؾ محمد   
 
21’06قبش /     الكامل فً النحو و الصرؾ و اإلعراب قبش أحمد 
 
23الم/    الكامل فً اللؽة و األدب المبرد أبً العباس محمد بن ٌزٌد 
 
23الم/   العباس محمد بن ٌزٌدالمبرد أبً   31الكامل فً اللؽة و األدب 4 ج1   
 
23الم/   38الكامل فً اللؽة و األدب 4 ج1 المبرد أبً العباس محمد بن ٌزٌد   
 
23الم/   1الكامل فً اللؽة واألدب 4 مج المبرد أبً العباس محمد بن ٌزٌد   
 
23الم/   8الكامل فً اللؽة واألدب 4 مج المبرد أبً العباس محمد بن ٌزٌد   
 
23الم/   0الكامل فً اللؽة واألدب 4 مج المبرد أبً العباس محمد بن ٌزٌد   
 
23الم/   9الكامل فً اللؽة واألدب 4 الفهارس 4 مج المبرد أبً العباس محمد بن ٌزٌد   
 
23االم/   8ج-1الكامل فً اللؽة واألدب 4 ج المبرد أبً العباس محمد بن ٌزٌد   
 
23الم/   9 -0الكامل فً اللؽة واألدب 4 ج المبرد أبً العباس محمد بن ٌزٌد   
 
28-40  28133منً /    الكاتب و المنفى منٌؾ عبد الرحمن 
 
21’09األ/    الكافً فً القرءات السبع األندلسً أبو عبد هللا محمد شرٌح الرعٌنً 
 
23116الش/   شٌبانً أبً زكرٌا ٌحً بن علً بن محمد111ال   الكافً فً العروض و القوافً 
 
28-01118مفل/    الكافٌة و الوشام 4 رواٌة مفالح محمد 
 
28-40  28133جٌر/    الكذبة الرومانسٌة والحقٌقة الروابٌة جٌرار رٌنٌه 
 
21’06بنق/   1الكتاب 4 كتاب سٌبوٌه 4 ج بن قنبر أبً بشر عمروبن عثمان   
 
21’06بنق/   8الكتاب 4 كتاب سٌبوٌه 4 ج بن قنبر أبً بشر عمروبن عثمان   
 
21’06بنق/   0الكتاب 4 كتاب سٌبوٌه 4 ج بن قنبر أبً بشر عمروبن عثمان   
 
21’06بنق/   9الكتاب 4 كتاب سٌبوٌه 4 ج بن قنبر أبً بشر عمروبن عثمان   
 
21’06بنق/   8الكتاب 4 كتاب سٌبوٌه 4 ج بن قنبر أبً بشر عمروبن عثمان   
 
23218الج/   1الكتاب الثانً البٌان و التبٌٌن 4 ج1 الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
23218الج/   8الكتاب الثانً البٌان و التبٌٌن 4 ج1 الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
23218الج/   9الكتاب الثانً البٌان و التبٌٌن 4 ج1 الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
23218الج/   0الكتاب الثانً البٌان و التبٌٌن 4 ج الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر   
 
28-31خال/    (الكتاب و الخبز و األسمنت ) من واقع الثقافة الجزابرٌة خالص جٌاللً 
 
28عٌا /   بة الثانٌة و فاتحة المتعةالكتا عٌاشً مندر   
 
23211عال/    الكتابة العربٌة الصحٌحة 4 إمالبٌا ونحوٌا ولؽوٌا وصٌاؼة عالم على أحمد 
 
23211عوي/    الكتابة الفنٌة مفهومها،أهمٌتها،مهارتها،تطبٌقاتها عوٌدات عبد هللا 
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28-1ملح/    الكتابة الوظٌفٌة لطالب الجامعات العربٌة ملحم ابراهٌم احمد 
 
28-01118بقط/    الكتابة بالزٌت بقطاش مرزاق 
 
28-1بقط/    الكتابة قفزة فً الظالم بقطاش مرزاق 
 
23211بكا/    الكتابة على الكتابة 4 قراءات فً فكر الناقد ٌوسؾ بكار بكار ٌوسؾ 
 
428133  28-0كٌل/    الكتابة و التناسخ 4 مفهوم المإلؾ فً الثقافة العربٌة كٌلٌطو عبد الفتاح 
 
28-41 28133إبر/    ....الكتابة والمنفى 4 أدونٌس، واسٌنً األعرج إبراهٌم عبد هللا 
 
28-39بنا/   31كرات معاصر جالكفاح القومً والسٌاسً من خالل مذ بن العقون عبد الرحمان بن إبراهٌم   
 
21’01نهر/    الكفاٌات التواصلٌة واالتصالٌة 4 دراسات فً اللؽة واإلعالم هادي نهر 
   8            
 
28-31الخ/    الكفاٌة فً علم الرواٌة الخطٌب البؽدادي 
 
28-8مرش/    الكومٌدٌا مرشنت مولوٌن 
 
21’01910الؾ/    القاموس المحٌط الفٌروز آبادي مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب 
 
21’019الؾ/   31القاموس المحٌط 4 ج1 الفٌروز آبادى مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب   
 
21’019الؾ/   38القاموس المحٌط 4 ج1 الفٌروز آبادى مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب   
 
21’019الؾ/   وبالفٌروز آبادى مجد الدٌن محمد بن ٌعق  30القاموس المحٌط 4 ج1   
 
21’019الؾ/   39القاموس المحٌط 4 ج1 الفٌروز آبادى مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب   
 
21’4019 28ممل/   عربً-القاموس المدرسً الوظٌفً قبابلً مخبر الممارسات اللؽوٌة   
 
302فرل/)   عربً-فرنسً فرنسً-القاموس المزدوج 4 عربً فلاير علوان   
 
21’019دٌك/    القاموس الموسوعً الجدٌد لعلوم اللسان دٌكرو أوزوالد 
 
21’0191181بنه/    القاموس الجدٌد للطالب معجم عربً مدرسً ألفبابً بن هادٌة علً 
 
30(09نجا/)   عربً -القاموس القانونً 4 فرنسً نجار إبراهٌم   
 
21’019محم/   عربً-القاموس العربً الشامل 4 عربً محمود عبد العزٌز أمل   
 
21’019مصط/    فرنسً -القاموس الوافً 4 قاموس مزدوج عربً مصطفى محمد   
 
21’019طال/    القاموس و اللؽة العربٌة المعاصرة طالب جٌاللً علً 
 
28-39الع/    القارة اإلفرٌقٌة وجٌزٌرة األندلس العربً إسماعٌل 
 
21’98سلً/   ان روبٌنسلٌمان سوز   القارئ فً النص 4 مقاالت فً الجمهور و التؤوٌل 
 
21’06حسً/    القاعدة اللؽوٌة و القراءات المخالفة حسٌن مجدي محمد 
 
23116نصا/    القافٌة فً العروض واألدب نصار حسٌن 
 
23116عبد/    القافٌة و األصوات اللؽوٌة عبدالرإوؾ محمد عونً 
 
23116عون/    القافٌة واألصوات اللؽوٌة عونً عبد الرإوؾ محمد 
 
28-01سٌتً/    القبلة ستٌل دانٌال 
 
28-31الػ/    القبٌلة و القبابلٌة أو هوٌات ما بعد الحداثة الؽذامً عبد هللا 
 
28133عطً/    القٌمة المعرفٌة فً الخطاب النقدي 4 مقاربة ابستٌمولوجٌة فً نقد عطٌة محمود عاٌد 
 النقد الحدٌث    
 
21’06الز /    القٌاس فً النحو العربً 4 نشؤه و تطوره الزبٌدي سعٌد جاسم 
 
2111911181حسً/    القٌاس فً اللؽة العربٌة حسٌن لخضر 
 
28-41  28133أبو/    القدٌم والجدٌد فً الشعر العربً الحدٌث أبو الشباب واصؾ 
 
28-31برغ/   السبٌل إلٌها -ضرورتها -القدوة اإلسالمٌة 4 فرٌضتها برؼوث الطٌب   
 
28-31حسن/    القرآن ٌتكلم واإلنجٌل ٌثبت ما ٌقوله دٌن الحق حسنً ٌوسؾ محمد 
 
28-31درو/    القرآن و المبشرون دروزة محمد عزة 
 
28-01111معل/    القرن األول بعد بٌاترٌس 4 رواٌة معلوؾ أمٌن 
 
21’ 099إست/    القراءات القرآنٌة بٌن العربٌة و األصوات اللؽوٌة 4 منهج لسانً إستٌتٌة سمٌر شرٌؾ 
 معاصر    
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28-31إبر/    القراءات فً آي القرآن الكرٌم 4 أصولها وعللها إبراهٌم ولٌد عبد المجٌد 
 
2111911181عام/   مهاراتها -أهدافها -القراءة 4 مفهومها عامر طارق عبد الرإوؾ   
 
28133جرا/    القراءة المعاصرة للتراث النقدٌوالبالؼً 4 عبد الحكٌم راضً جراد إٌهاب مجٌد محمود 
 أنموذجا    
 
28133شمً/    القراءة التؤوٌلٌة للنص الشعري القدٌم 4 بٌن أفق التعارض وأفق شمٌعة مصطفى 
 اإلندماج    
 
428133 28-1وهب/    القراءة العربٌة لكتاب فن الشعر ألرسطو طالٌس وهابً عبد الرحٌم 
 
28-8رمض/    القراءة فً الخطاب األصولً 4 االستراتٌجٌة واإلجراء ٌحٌى رمضان 
 
28لحم/    القراءة و تولٌد الداللة 4 تؽٌٌر عاداتنا فً قراءة النص األدبً لحمدانً حمٌد 
 
28-09شري/    القرابٌن 4 قصص شرٌط عٌسى 
 
23218الش/    القرٌنة فً البالؼة العربٌة 4 دراسات بٌانٌة الشرٌؾ تٌسٌر عباس محمد 
 
428133 28-09هان/    القصة الحدٌثة فً ضوء المنهج الشكلً هاندي ولٌم جً 
 
2810(68الر/)    القصة الجزابرٌة القصٌرة ركٌبً عبد هللا 
 
28-0( 68ركً/)    القصة الجزابرٌة القصٌرة الركٌبً عبد هللا خلٌفة 
 
28-31(68قري/)    القصة الشعبٌة الجزابرٌة ذات األصل العربً قرٌش روزلٌن لٌلى 
 
28-40  28133رزق/    القصة القصٌرة 4 دراسة نصٌة لتطور الشكل الفنً رزق صالح 
 
28-40 28133الم/    ... القصة العربٌة 111 عصر اإلبداع 4 دراسة للسرد القصصً الموافً ناصر عبد الرازق 
 
28-09الر/    القصة العربٌة أصوات و رإى جدٌدة الرمٌحً محمد 
 
28-0(684مصا/)    القصة العربٌة الجزابرٌة فً عهد اإلستقالل مصاٌؾ محمد 
 
28-09واد/   ٌا ومناهجالقصة دٌوان العرب 4 قضا وادي طه   
 
21’06رجب/    (القضاٌا النحوٌة عند المفسرٌن )البؽوي نموذجا رجب نجوى مصطفى 
 
23111هٌش/    القضاٌا األساسٌة فً علم اللؽة هٌشن كالوس 
 
21’06عبد/    القضاٌا الصرفٌة و النحوٌة فً حاشٌة الباجوري على جوهرة عبد الراضً أحمد محمد 
 الوحٌد 4 دراسة تحلٌلٌة فً ضوء داللة النص    
 
28-39الس/    القضٌة الجزابرٌة عند بعض الشعراء العرب السد نور الدٌن 
 
28-11 33الم/    القصٌدة المركزة ووحدة التشكٌل المرسومً علً صلٌبً 
 
28-41  28133عبً/    : القصٌدة العربٌة الحدٌثة بٌن البنٌة الداللٌة والبنٌة اإلٌقاعٌة عبٌد محمد صابر 
 حساسٌة االنبثاقة الشعرٌة األولى    
 
428133 28-31الح/    - القصٌدة اإلسالمٌة وشعراإها المعاصرون فً العراق 4 دراسة الحدٌثً بهجت عبد الؽفور 
نصوص -ترجمة       
 
28-41 28133الػ /    القصٌدة و النص المضاد  محمدالؽذامً عبد هللا 
 
28-31بور/    القصص الشعبً فً منطقة بسكرة بوراٌو عبد الحمٌد 
 
28-31بور/    القصص الشعبً فً منطقة بسكرة 4 دراسة مٌدانٌة بوراٌو عبد الحمٌد 
 
28-31بور/    القصص والتارٌخ 4 التمثٌل الرمزي لحقب من التارٌخ بوراٌو عبد الحمٌد 
 اإلجتماعً الجزابري    
 
23116بند/    القطوؾ الدانٌة فً العروض والقافٌة بندق محمد محمود 
 
28-41 28133عٌد/    القول الشعري 4 منظورات معاصرة عٌد رجاء 
 
21’06كري/    القواعد المبسطة كرٌدٌة هٌام 
 
21’06الع/    العلل النحوٌة فً كتاب سٌبوٌه العوادي أسعد خلؾ 
 
23218راغ/    العمل الصحفً 4 المقروء والمسموع والمربً راؼب نبٌل 
 
28-1عام/    الظمؤ العاتً 4 شعر عامر شارؾ 
 
28كاي/   31العمل الفنً اللؽوي 4 مدخل إلى علم األدب ج كاٌزر فولفؽانػ   
 
28كاي/   38العمل الفنً اللؽوي 4 مدخل إلى علم األدب ج كاٌزر فولفؽانػ   
 
28-1محم/    العلم فً الشعر العربً محمد عبد الرحٌم 
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28-39هال/    العلماء الجزابرٌون فً البلدان العربٌة اإلسالمٌة فٌما بٌن القرنٌن هالل عمار 
هـ 19-0التاسع والعشرٌن المٌالدٌٌن)     ) 
 
28-39هال/    العلماء الجزابرٌون فً البلدان العربٌة اإلسالمٌة فٌما بٌن القرنٌن هالل عمار 
هـ 19-0التاسع والعشرٌن المٌالدٌٌن)     ) 
 
28-36ؼري/    العلمانٌة الشاملة ؼرٌؽوار حداد 
 
28-09ونً/    الظالل الممتدة 4 قصص ونٌسً زهور 
 
21’01عٌا /    العالماتٌة و علم النص عٌاشً منذر 
 
21’01عٌا/    العالماتٌة والسٌمٌولوجٌا 4 قراءة فً العالمة اللؽوٌة العربٌة عٌاشً منذر 
 
28-1133عبً/    العالمة الشعرٌة 4 قراءات فً تقنات القصٌدة الجدٌدة عبٌد محمد صابر 
 
428133 28-1عبً/    العالمة الشعرٌة 4 قراءات فً تقانات القصٌدة الجدٌدة عبٌد محمد صابر 
 
21’061عبد /    العالمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم و الحدٌث عبد اللطٌؾ محمد حماسة 
 
21’01إٌك/    العالمة تحلٌل المفهوم و تارٌخه أمبرتو إٌكو 
 
21’01الش /   راث البالؼً العربً 4 دراسة تطبٌقٌةالعالقات الداللٌة و الت الشٌخ عبد الواحد حسن   
 
28-39الع/    العالقات الدٌبلوماسٌة بٌن دول امؽرب والوالٌات المتحدة العربً إسماعٌل 
        - 8   
 
28-39قنا/   1203-1133العالقات الفرنسٌة الجزابرٌة  قنان جمال   
 
28-39إبر/    العالقة مع الؽرب 4 الموضوع ، اإلشكالٌة، المنهج إبراهٌم عبد هللا 
 
28-36بور /    العنؾ الرمزي 4 بحث فً أصول علم اإلجتماع التربوي بوردٌو بٌٌر 
 
428133 28-0الس/    العنؾ السٌاسً فً السرد القصصً العراقً الساعدي عبد جاسم 
 
428133 28-1القـ/   41 فً محاسن الشعر و آدابه جالعمدة  القٌروانً أبً الحسن بن رشٌق   
 
428133 28-1القـ/   8ج-1العمدة 4 فً محاسن الشعر و آدابه ج القٌروانً أبً الحسن بن رشٌق   
 
428133 28-1الق/   1العمدة فً صناعة الشعر و نقده 4 ج1 القٌروانً أبً علً   
 
428133 28-1الق/   8العمدة فً صناعة الشعر و نقده 4 ج1 القٌروانً أبً علً   
 
28-09فضل/    العلٌقى 4 قصة فضالء البهً 
 
28-31طال/   8العلوم الفقهٌة االسالمٌة من خالل األحادٌث النبوٌة ج عبد الرحمان طالب   
 
28-31طال/   9العلوم الفقهٌة االسالمٌة من خالل األحادٌث النبوٌة ج طالب عبد الرحمان   
 
28-31طال/   8العلوم الفقهٌة االسالمٌة من خالل األحادٌث النبوٌة ج طالب عبد الرحمان   
 
28-39عطً/    العلوم عند العرب 4 أصولها، و مالمحها الحضارٌة عطٌتو محمود حربً عباس 
 
2813342811رما/    الؽموض فً الشعر العربً الحدٌث رمانً إبراهٌم 
 
28-1األ/   الم 111 تقرٌباالع األحمر فٌصل   
 
28-31عبد/   ه 4 دراسة108- 91العالم اإلسالمً فً العصر األموي ) عبد الطٌؾ عبد الشافً محمد   
 سٌاسٌة    
 
28-31الج/    العالم اإلسالمً واإلستعمار السٌاسً واإلجتماعً والثقافً الجندي أنور 
 
2111911181نوي/    العامٌة الجزابرٌة و صلتها بالعربٌة الفصحى 4 مشروع دراسة نوٌوات مختار 
 
2111911181(68مرت/)    العامٌة الجزابرٌة وصلتها بالفصحى مرتاض عبد المالك 
 
2111911181(68مرت/)    العامٌة الجزابرٌة وصلتها بالفصحى مرتاض عبد المالك 
 
28-31شتا/    الؽارة على العالم اإلسالمً شاتلٌه أ1ل1 
 
21’1مرت/    الظاهر والمختفً 4 أطروحات جدلٌة فً اإلبداع والتلقً مرتاض عبد الجلٌل 
 
21’01زرا/    الظاهرة الداللٌة عند علماء العربٌة القدامى حتى نهاٌة القرن زرال صالح الدٌن 
 الرابع الهجري    
 
28-8سال/   درامٌة والملحمٌة فى رسالة الؽفرانالظاهرة ال سالم أبو الحسن   
 
28-31محم/   الذكر القسم الثانً -التوبة -العبادة 4 أحكام وأسرار  اإلخالص  محمود عبد الحلٌم   
 
28-31محم/    العبادة 4 أحكام وأسرار القسم األول محمود عبد الحلٌم 
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28-09الم/    العبرات 4 و هً مجموعة رواٌات قصٌرة بعضها موضوع و المنفلوطً مصطفً لطفً 
 بعضها مترجم    
 
28-31الع/   1العبقرٌات 4 مج العقاد عباس محمود   
 
28-31الع/ب/   8العبقرٌات 4 مج العقاد عباس محمود   
 
28-31الع/ج/   0العبقرٌات 4 مج العقاد عباس محمود   
 
28-31الع/د/   9العبقرٌات 4 مج العقاد عباس محمود   
 
28-39مري/    العبقرٌة تارٌخ الفكرة مّري بنٌلوبً 
 
2111911181عزو/    العدالة اللؽوٌة فً المجتمع المؽاربً عزوز احمد 
 
28-01119( 368سار/)    الؽٌث 4 رواٌة ساري محمد 
 
28-31ناز/    العدد فً القرآن الكرٌم 4 دراسة تراكبٌة نازٌن عمر عبد الرحمان 
 
28-28بنس/    العٌدٌات المجهولة تكملة دٌوان محمدالعٌدآل خلٌفة بن سمٌنة محمد 
 
21'8حمو/   جرٌدة الشروق الٌومً-العدول النحوي فً لؽة الصحافة حمو نعٌمة   
 
21'8حمو/   جرٌدة الشروق الٌومً نموذجا-الصحافةالعدول النحوي فً لؽة  حمو نعٌمة  - 
 
423218 21’06الر/    العدول عن المطابقة فً العربٌة الرفاٌعة حسٌن عباس 
 
28-1محم/    العٌون فً أشعار العرب وقصصهم وأمثالهم محمد عبد الرحٌم 
 
21’3الم/    العرب واالنتحار اللؽوي المسدي عبد السالم 
 
428133 28-0علً/    العرب والؽرب فً الرواٌة العربٌة علٌان حسن 
 
28-31صال/    العرب واإلسالم من البعثة النبوٌة حتى نهاٌة الخالفة األموٌة صالح محمد أمٌن 
 
28-8عرس/    الؽرباء 4 مسرحٌة فً فصلٌن عرسان علً عقلة 
 
28-1( 68بوق / )   1368 - 1398الؽربة و الحنٌن فً الشعر الجزابري الحدٌث   بوقرورة عمر   
 
2111911181ٌوه/    العربٌة 4 دراسات فً اللؽة واللهجات واألسالٌب ٌوهان فك 
 
2111911181الخ/    العربٌة 4 كتابتها ومصادرها وقطوؾ من ثمارها الخوٌسكً زٌن كامل 
 
2111911181الص/   لؽة العلم والحضارةالعربٌة  الصدٌق محمد الصالح   
 
2111911181الر/    العربٌة الجامعٌة و الكتابة الراجحى عبده 
 
2111911181مال/    العربٌة الراهن و المؤمول المجلس األعلى للؽة العربٌة 
 
2111911181الس/     العربٌة الفصحى المعاصرة و أصولها التراثٌة السوسوة عباس 
 
21’010421’06باك/    العربٌة الفصحى الحدٌثة 4 مرجع فً النحو العربً باكلً رون 
 
2111911181بلع/    العربٌة الفصحى فً المجتمع الجزابري 4 الممارسات و المواقؾ بلعٌد صالح 
 
2111911181الب/    العربٌة الفصحى و لهجاتها البهنساوي حسام 
 
28-31عبد /    العربٌة الفصحى والقرآن الكرٌم أمام العلمانٌة واإلستشراق عبد التواب رمضان 
 
2111911181بره/    العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق برهم منال عصام 
 
2111911181مرت/    العربٌة بٌن الطبع والتطبٌع 4 دراسات لؽوٌة تحلٌلٌة لتراكٌب مرتاض عبد الجلٌل 
 عربٌة    
 
21’1الع/    العربٌة فً اللسانٌات التطبٌقٌة العناتً ولٌد أحمد 
 
2111911181بلع/    العربٌة فً خطر بلعٌد صالح 
 
23111خلً/    العربٌة و الؽموض دراسة لؽوٌة خلٌل حلمً 
 
21’3داو/    العربٌة و علم اللؽة الحدٌث داود محمد محمد 
 
21’1الم/    العربٌة واإلعراب المسدي عبد السالم 
 
28-01818كار/    العرس السري كارامارو جٌرار 
 
23116نبو/    العروض التعلٌمً نبوى عبد العزٌز 
 
23116شاه/    العروض العربً فً ضوء الرمز و النظام 4 قراءة معاصرة فً شاهٌن ذٌاب إبراهٌم 
 النظام الهندسً فً العروض العربً    
 
23116عٌس/    العروض العربً ومحاوالت التطور والتجدٌد فٌه عٌسى فوزي سعد 
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23116حقً/    .العروض الواضح لطلبة و أساتذة الجامعات و المعاهد العلٌا حقً ممدوح 
 
23116عبد/    العروض بٌن األصالة و الحداثة عبد الجواد إبراهٌم عبد هللا أحمد 
 
23116الع/    العروض و القافٌة 4 دراسة فً التؤسٌس و اإلستدراك العلمً محمد 
 
23116تبر/    العروض و إٌقاع الشعر العربً تبرماسٌن عبد الرحمن 
 
428133 28-1الً/    الؽزل العذري 4 دراسة فً الحب المقموع الٌوسؾ ٌوسؾ 
 
28-41 381أبو/    الؽزل عند العرب أبو رحاب حسان 
 
2811911181الط/    العصر األموي الطرٌفً ٌوسؾ عطا 
 
2811911181أبو/    العصر العباسً األول أبو اللٌل أمٌن 
 
2811911181أبو/    العصر العباسً الثانً أبو لٌل أمٌن 
 
28-01119وطا/    العشق و الموت فً الزمن الحراشً وطار الطاهر 
 
28-01119وطا/   8العشق و الموت فً الزمن الحراشً 4 ج وطار الطاهر   
 
28131ؼوي/    العقل العلمً الجدٌد ؼوي أولٌفًٌ 
 
28131الب/    العقل والفعل فً الفلسفة اإلسالمٌة البدور سلمان فضٌل 
 
28-39الع/   31مج -تراجم و سٌر 4 إبن الرومً، أبو العراء  -العقاد العقاد عباس محمود   
 
28-31بنب/    العقابد اإلسالمٌة 4 من اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة بن بادٌس عبد الحمٌد 
 
28-31الع/أ/   1العقابد والمذاهب1مج1 العقاد عباس محمود   
 
28-31الع/ب/   8العقابد والمذاهب1مج1 العقاد عباس محمود   
 
28-31الع/ج/   0العقابد والمذاهب1مج1 العقاد عباس محمود   
 
28-31الع/د/   9العقابد والمذاهب1مج1 العقاد عباس محمود   
 
28-31خدم/    العقٌدة و الفرق اإلسالمٌة خدمتلً صبري 
 
28-31الخ/    العقٌدة وعلم الكالم 4 فً مناهج البحث والتفكٌر اإلسالمً الخالدي محمود 
 
2813الد/    العولمة 4 تداعٌاتها وآثارها وسبل مواجهتها الداعوق رضى محمد 
 
28-40 28133جبر/    العواصؾ جبران خلٌل جبران 
 
21’406 28-1الر/    الظواهر النحوٌة فً شعر الفرزدق الراشد فهد سالم خلٌل 
 
23111ابر/   ه 816اتب إلبن قتٌبة )تالظواهر اللؽوٌة فً أدب الك ابراهٌم مجدي ابراهٌم محمد  ) 
 
21’09الع/    الظواهر الصوتٌة و الصرفٌة و النحوٌة فً قراءة الجحدري العبٌدي عادل هادي حمادي 
 البصري    
 
428133 28-1ضٌؾ/    الفن و مذاهبه فً الشعر العربً ضٌؾ شوقً 
 
28131الص/    الفن و االٌدٌولوجٌا الصباغ رمضان 
 
28خلؾ/    الفنون لؽة الوجدان 4 دراسة خلؾ بشٌر 
 
28على/   المسرحٌة -المقالة  -الفنون األدبٌة 4 القصة علً عبد الرحمان عبد الحمٌد   
 
28131زٌد/    الفلسفة اللؽوٌة زٌدان جرجً 
 
28131إبر/    الفلسفة و الشعر 4 الوعً بٌن المفهوم والصورة إبراهٌم وفاء 
 
21'1'06الس/    الفاعلٌة فً اللسانٌات 4 مقاربة الفاسً الفهري السعفً هٌفاء جدة 
 
28-31شلت/    الفتاوى 4 دراسة لمشكالت المسلم المعاصر فً حٌاته الٌومٌة شلتوت محمود 
 العامة    
 
21’019الم/   انكلٌزي -الفرابد الدرٌة للطالب 4 عربً دار المشرق   
 
28-39خلً/    الفرزدق 4 بٌن هللا وإبلٌس خلٌل شرؾ الدٌن 
 
23111الم/    الفروق اللؽوٌة فً العربٌة المشري علً كاظم 
 
21’01أبو/    الفروق الداللٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق أبو العٌنٌن عمر عبد المعطً 
 
23218عبد/    الفصل والوصل فً القرآن الكرٌم عبد هللا محمود 
 
428133 28-1عبً/   رعبٌد محمد صاب   الفضاء التشكٌلً لقصٌدة النثر الكتابة بالجسد وصراع العالمات 
 
28-40 28133إبر/    الفضاء و لؽة السرد فً رواٌات عبد الرحمن منٌؾ إبراهٌم صالح 
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28-09الم/    الفضٌلة 4 رواٌة بول وفرجٌنً لبرنردٌن دي سان بٌار المنفلوطً مصطفى لطفً 
 
21’06عبد/    الفصٌح فً اللؽة والنحو 4 حتى أواخر القرن الرابع الهجري عبد الفتاح محمد 
   8            
 
28عبد/    الفكر األندلسً بٌن الطموح و اإلنتكاسة 4 قراءة فً الفعل عبد المجٌد كمال 
 ..... السٌاسً    
 
28133خلً/    الفكر النقدي عند العرب خلٌفة محمد عبد الحمٌد 
 
28133محم/    الفكر النقدي وأسبلة الواقع محمد باقر الجاسم 
 
28131شري/    الفكر األخالقً عند إبن خلدون شرٌط عبد هللا 
 
28133ٌقط/    الفكر األدبً العربً 4 البنٌات واألنساق ٌقطٌن سعٌد 
 
28ؼوت /    الفكر الٌونانً و الثقافة العربٌة 4 حركة الترجمة الٌونانٌة ؼوتاس دٌمتري 
 العربٌة فً بؽداد و المجتمع العباسً المبكر-    
 
28-39تٌن/    الفكر السٌاسً 4 األسبلة األبدٌة تٌندر جلٌن 
 
28-39فري/    الفكر السٌاسً األمرٌكً فرٌش نورتون 
 
28-31مون/    الفكر السٌاسً اإلسالمً 4 المفاهٌم األساسٌة وات مونتؽمري 
 
28-39رسل/    الفكر السٌاسً عند المارودي رسالن صالح الدٌن بسٌونً 
 
28-31زٌد /     الفكر الّصوفً 4 بٌن عبد الكرٌم و كبار الصوفٌة زٌدان ٌوسؾ 
 
28-36باش/    الفكر العلمً الجدٌد 4 بحث باشالر ؼاستون 
 
28-31أرك/   ون محمدأرك   الفكر العربً 
 
2811911181الب/    الفكر العربً اإلسالمً الحدٌث و المعاصر و تحصٌن الذات البدوي عبد المجٌد 
 
28-36(69عبد/)    الفكر الفلسفً فً المؽرب 4 قراءات فً أعمال العروي و عبد اللطٌؾ كمال 
 الجابري    
 
28131مور/    الفكر الفرنسً المعاصر موروسٌر إدوار 
 
28131مؽر/    الفكر اإلجتماعً عند ابن خلدون مؽربً عبد الؽنً 
 
28131مؽر/    الفكر اإلجتماعً عند ابن خلدون مؽربً عبد الؽنً 
 
28-31أرك /    الفكر اإلسالمً 4 قراءة علمٌة أركون محمد 
 
28-31الب/   4 مشطالت الحكم والتوجٌه الفكر اإلسالمً والمجتمع المعاصر البً محمد   
 
28-1الش/    الفكر فً الشعر الحدٌث الشمري حافظ محمد 
 
28133الش/    الفكرالبرومٌثً والشعر العربً الحدٌث الشرع علً 
 
28-31شلب/    الفقه اإلسالمً بٌن المثالٌة والواقعٌة شلبً محمد مصطفى 
 
21'06الز/   ن الدرس اللؽوي و االستعمال القرانًالفعل الجامد بٌ الزاماي لطٌؾ حاتم   
 
21’06عصا/    الفعل فً نحو بن هشام عصام نور الدٌن 
 
21’06الم /    الفهارس الفنٌة لشرح المفصل إلبن ٌعٌش المبارك عبد الحسٌن 
 
21’010180أبو /    الفهرست 4 للندٌم أبو الفرج محمد بن أبً إسحاق المعروؾ أبو الفرج أبً ٌعقوب إسحاق 
 بالوارق    
 
21’09بوع/    الفونولوجٌا التولٌدٌة المتعددة األبعاد 4 المماثلة والتناؼم فً اللؽة بوعنانً مصطفى 
 العربٌة    
 
28-31الج/   38الفولكلور العربً 4 بحوث ودراسات مج الجوهري محمد   
 
28-39مجع/   إلبراهٌمً 4 منور األذهان و فارساإلمام الرابد محمد البشٌر ا المجلس األعلى للؽة العربٌة   
 البٌان    
 
28-31ابن/   31اإلمامة والسٌاسة ج بن قتٌبة عبد هللا بن مسلم   
 
28-31ابن/   38اإلمامة والسٌاسة ج بن قتٌبة عبد هللا بن مسلم   
 
28ستر/    اإلناسة البنٌانٌة ستروس كلودلٌقً 
 
28ستر/    اإلناسة البنٌانٌة 4 األنتربولوجٌا البنٌوٌة ) القسم الثانً ستروس كلود لٌقً 
 
28-39الت /    اإلمتاع و المإانسة 4 الجزء األول 4 اثار أدبٌة التوحٌدي أبو حٌان 
 
28-39الت /    اإلمتاع و المإانسة 4 الجزء االثانً 4 اثار أدبٌة التوحٌدي أبو حٌان 
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28-39الت/   0اإلمتاع والمإانسة 4 ج1 التوحٌدي ابو حٌان   
 
339بوع/    اإلنترنت للطلبة 4 دروس هادفة بوعالم عبد القادر 
 
21’06كبر/    اإلمتحانات الجامعٌة نماذج مختارة فً النحو و الصرؾ و كبرٌت سمٌر محمد 
 التطبٌقات    
 
28-40  28133(68طال/)    اإللتزام فً القصة القصٌرة الجزابرٌة المعاصرة 4 فً الفترة ما طالب أحمد 
1316-1301بٌن      
 
28-31قطب/    اإلنسان بٌن المادٌة واإلسالم قطب محمد 
 
28-1الػ /    اإلنسان والحرمان الؽزالى عصام 
 
28-31جبر/    اإلنسان والحق والحرٌة جبران ٌوسؾ 
 
21’06األ/    اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن األنباري كمال الدٌن 
1ج      
 
21’06األ/    اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن األنباري كمال الدٌن 
8ج      
 
21’409 28-31عبا/    اإلنسجام الصوتً فً النص القرآنً عباس تحسٌن فاضل 
 
21’09عبا/    اإلنسجام الصوتً فً النص القرآنً عباس تحسٌن فاضل 
 
28-13لخل/   سورة النور أنموذجا-اإلنسجام فً القرآن الكرٌم لخلؾ نوال   
 
21’02وٌس/    اإلنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌة وٌس أحمد محمد 
 
2111911181متو/   أثره فً بنٌة النص -اإلنزٌاح اللؽوي 4 أصوله متولً نعمان عبد السمٌع   
 
21'066(831حمد/)    اإلنزٌاح التركٌبً فً النص القرآنً حمد عبد هللا خضر 
 
28133وٌس/    اإلنزٌاح فً التراث النقدي والبالؼً 4 دراسة وٌس أحمد محمد 
 
28133حفً/   ربً المعاصراإلنزٌاح فً الشعر الع حفٌز ندٌة   
 
28-01816بوج/    اإلنكار 4 رواٌة بوجدرة رشٌد 
 
28-01116زٌد/    اإلنقالب العثمانً 4 رواٌة زٌدان جرجً 
 
28131بور/    الهلوسة فً اللؽة واألدب بورنان عمر 
 
231160حرك/    الهادي إلى أوزان الشعر الشعبً حركات مصطفى 
 
28-01110كٌن/    الهارب 4 رواٌة كٌنػ ستٌفن 
 
428133 28-1عقل/    (الهاشمٌون فً شعر العصر األموي)الرإٌة و الفن عقل خالد زكً 
 
23218أبو/    اإلبالؼٌة فً البالؼة العربٌة أبو حمدان سمٌر 
 
28-41 28133حما/    اإلبداع الموازي 4 التحلٌل النص الشعري حماسة محمد عبد اللطٌؾ 
 
28-36خضر/    اإلبداع االلهً بٌن الجمال و الجالل خضر هالة محجوب 
 
28133بكو/    اإلبداع الشعري عند العرب من التؤسٌس إلى اإلخراج بكور سعٌد 
 
28-36خضر/    اإلبداع اإللهً بٌن الجمال و الجالل خضر هالة محجوب 
 
428133 28-1جبو/   الفلسفة والشعرٌة دراسةاإلبداع والرإى فً تجربة زٌاد ذبٌان 4  جبور زهٌر   
 
428133 28-0جدا/    اإلبداع ووحدة اإلنطباع 4 قراءات ونصوص فً القصة جداد نبٌل مصطفى 
 والمسرحٌة العربٌة القصٌرة    
 
21’06أبو/    اإلتجاه النحوي البن القٌم فً كتابه بدابع الفوابد أبو سعٌد عاطؾ محمد 
 
28-41 28133فٌد/    اإلتجاه النفسً فً نقد الشعر العربً فٌدوح عبد القادر 
 
28133حٌد/    اإلتجاه النفسً فً النقد العربً الحدٌث حٌدوش أحمد 
 
28-41 28133قاس /     اإلتجاه األسلوبى البنٌوى فى نقد الشعر العربى قاسم عدنان حسٌن 
 
28-39منا/    اإلتجاه الثوري فً الحركة الوطنٌة الجزابرٌة بٌن الحربٌن مناصرٌة ٌوسؾ 
1303-1313العالمٌتٌن        
 
28-31أبو/    اإلتجاه العقلً فً التفسٌر 4 دراسة فً قضٌة المجاز فً القرآن أبو زٌد نصر حامد 
 عند المعتزلة    
 
21’06عما/   اسة تحلٌلٌة فً ضوءاإلتجاهات النحوٌة لدى القدماء 4 در عماٌرة حلٌمة أحمد   
 المناهج المعاصر ة    
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28133ألب/    اإلتجاهات األدبٌة الحدٌثة ألبٌرٌس ر1م1 
 
2811911181الم/    اإلتجاهات األدبٌةفً العالم العربً الحدٌث المقدسً انٌس 
 
23111ٌاك /    اإلتجاهات االساسٌة فً علم اللؽة ٌاكوبسون رومان 
 
28-38018زلط/    اإلتجاهات الحدٌثة ألدب الطفل زلط أحمد 
 
28-41 28133الج /    اإلتجاهات و الحركات فً الشعر العربً الحدٌث الجٌوسً سلمى الخضراء 
 
21’41 28-31الن/   زء "عم ٌتساءلوناإلتساع فً المعنى 4 دراسة فً ج النعمة علً بشٌر  " 
 
28-31الج     اإلٌمان باهلل و الجدل الشٌوعً الجعلً فتح الرحمن أحمد محمد 
 
28-1عٌس/    الهجاء فً األدب األندلسً عٌسى فوزي 
 
339ؼرا/    MANAGEMENT DES = اإلدارة الحدٌثة للمكتبات ؼرامً وهٌبة 
    BIBLIOTHEQUES 
 
21’06بلع/    اإلحاطة فً النحو 4 السنة األولى الجامعٌة بلعٌد صالح 
 
21’06بلع/   4 السنة الثالثة الجامعٌة -النحو الوظٌفً  -اإلحاطة فً النحو بلعٌد صالح   
 
23218شري/    اإلحاطة فً علوم البالؼة شرٌفً عبد اللطٌؾ 
 
21’09ابو/    اإلختالؾ الصوتً ابو اشقٌر عبد المهدي كاٌد 
 
28133الق/    اإلٌجاز 4 دراسة بالؼٌة ورإٌة نقدٌة القطان محمود شاكر 
 
428133 28-0جال/    "اإلٌدٌولوجً والفنً 4 مقاربة بنٌوٌة تكوٌنٌة فً رواٌتً " الٌتٌم جالٌلٌة سعٌدة 
 و"الفرٌق" لعبد هللا العروي    
 
428133 28-0جال/    اإلٌدٌولوجً والفنً 4 مقاربة بنٌوٌة تكوٌنٌة فً جاللٌلٌة سعٌدة 
 رواٌتًٌ"الٌتٌم"و"الفرٌق" لعبد هللا العروي    
 
2111911181'89خوا/    اإلٌدز اللؽوي خوالدة اكرم صالح 
 
28-38018حسن/    اإلدراك اللؽوي لدى األطفال اإلعتٌادٌٌن وأقرانهم من بطٌبً حسن وسام علً 
 التعلم    
 
28-36حما/    اإلدراك الحسً عند الؽزالً 4 دراسة نفسٌة مقارنة حمانة البخاري 
 
21’06الز/    اإلٌضاح فً علل النحو الزجاجً أبً القاسم 
 
21’406 28-31الم/    اإلٌضاح فً علم القراءات المسبول عبد العلً 
 
23218الق/    اإلٌضاح فً علوم البالؼة 4 المعانً والبٌان والبدٌع القزوٌنً جالل الدٌن أبو عبد هللا سعد 111 
 
23116سلط /     اإلٌقاع الصوتى فى شعر شوقى الؽنابى سلطان منٌر 
 
23116(33أبو/)    اإلٌقاع فً الشعر الجزابري أبو النجا حسٌن 
 
28-1أبو /    اإلٌقاع فى الشعر العربى أبو السعود سالمة أبو السعود 
 
23116سحً/    اإلٌقاع فً شعر نزار قبانً من خالل دٌوان قصابد سحٌمً سمٌر 
 
23116سال/    اإلٌقاع فً شعر الحداثة 4 دراسة تطبٌقٌة على دواوٌن فاروق سالمان محمد 
رفعت سالم -طلب -ابراهٌم أبو سنة -شوشة      
 
28-8سال/   لمسرحًاإلٌقاع فً فنون التمثٌل واإلخراج ا سالم أبو الحسن عبد الحمٌد   
 
  . 21’09بوخ /  اإلدؼام 4 عند علماء العربٌة فً ضوء البحث اللؽوي الحدٌث بوخلخال عبد هللا 
 
28-38018كما/    اإلرشاد النفسً لألطفال كمال طارق 
 
28-31الع/    اإلسالم السٌاسً العشماوي محمد سعٌد 
 
28-31(331لوم/)    اإلسالم فً مجده األول لومبار مورٌس 
 
28-31عبد/    اإلسالم و النصرانٌة بٌن العلم و المدنٌة عبده محمد 
 
28-31عبد/    اإلسالم وأصول الحكم 4 تقدٌم ووثابق رسالة عبد الرزاق علً 
 
28-31الػ/    اإلسالم واألضاع اإلقتصادٌة الؽزالً محمد 
 
28-31الع/أ/   1اإلسالمٌات1مج1 العقاد عباس محمود   
 
28-31الع/ب/   8اإلسالمٌات1مج1 العقاد عباس محمود   
 
28-31الع/   0اإلسالمٌات1مج1 العقاد عباس محمود   
 
2311601188الق/    اإلطناب 4 أنواعه وقٌمته البالؼٌة القطان محمود شاكر 
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23218عطً/    اإلطناب فً القرأن الكرٌم 4 دراسة بالؼٌة عطٌة مختار 
 
21’81سٌل/   8اإلطار السوسٌولوجً لنظرٌة التنظٌم 4 ج سٌلفرمان دافٌد   
 
23218الج/    اإلشارات و التنبٌهات  فً علم البالؼة الجرجانً محمد بن علً 
 
21'06الن/    اإلضمار قبل الذكر فً النحو العربً النجار شرٌؾ عبد الكرٌم 
 
21’406  28-31مري/    اإلستثناء فً القرآن الكرٌم مرٌبش صالح بن عوض 
 
28-38018معت/    اإلضطراٌات النفسٌة و العقلٌة عند الطفل و المراهق معتصم مٌمونً بدرة 
 
28133تاج/    اإلستشراق 4 ماهٌته ،فلسفته،ومناهجه تاج محمد قدور 
 
28133درا/    اإلستشراق األلمانً المعاصر والنقد العربً القدٌم درابسة محمود أحمد 
 
281331درو /    اإلستشراق الفرنسً و األدب العربً دروٌش أحمد 
 
28133الع/    اإلستشراؾ فً النص 4 دراسة نقدٌة فً استشراؾ المستقبل العكٌمً عبد الرحمن 
 
21’4019  28-31حاؾ/    اإلستشهاد بالحدٌث الشرٌؾ فً المعاجم العربٌة حافظ أشرؾ أحمد 
 
23111عٌد/    اإلستشهاد واإلحتجاج باللؽة 4 رواٌة اللؽة واإلحتجاج بها فً عٌد محمد 
 ضوء علم اللؽة الحدٌث    
 
21’01016أمً/    اإلشتقاق أمٌن عبد هللا 
 
21’01الش/   عجم لسان العرباإلشتقاق من إسم العٌن 4 دراسة فً م الشجٌري إبتسام   
 
21’01016عٌا /     اإلشتقاق ودوره فً نمو اللؽة عٌاش فرحات 
 
21’06الع/    اإلستقراء الناقص وأثره فً النحو العربً العمٌرٌنى محمد بن عبد العزٌز 
 
28-39بوع/    اإلستعمار األروبً الحدٌث فً إفرٌقٌا وآسٌا وجزر المحٌطات بوعزٌز ٌحً 
 
21’06حسن /    اإلستؽناء بٌن العرب و النحاة حسن عبد هللا أحمد جاد الكرٌم 
 
428133 28-0بوط/    اإلشتؽال العاملً 4 دراسة سمٌابٌة "ؼدا ٌوم جدٌد" إلبن هدوقه بوطاجٌن السعٌد 
 عٌنة    
 
28-36جؽل/    اإلشكالٌات التارٌخٌة فً علم اإلجتماع السٌاسً عند ابن خلدون جؽلول عبد القادر 
 
28-36جؽل/    اإلشكالٌات التارٌخٌة فً علم اإلجتماع السٌاسً عند ابن خلدون جؽلول عبد القادر 
 
28133الح/    اإلقلٌد 4 مقاربات ألدب فرٌد الحباشة صابر 
 
28-0بنم/    اإلقامة فً المناطق الممنوعة بن مرٌومة محمود 
 
28-31الث/   لكرٌم ألبً منصور عبد الملك بن محمداإلقتباس من القرأن ا الثعالبً أبً منصور   
1ه ج9831-083الثعالبً       
 
28-31الث/    اإلقتباس من القرآن الكرٌم ألبً منصور عبد الملك بن محمد الثعالبً أبً منصور 
1ه ج983-083الثعالبً       
 
21’06الس /    اإلقتراح فً علم أصول النحو السٌوطً جالل الدٌن 
 
21’010198إبر/    اإلقتراض المعجمً من الفارسٌة إلً العربٌة 4 فً ضوء الدرس إبراهٌم رجب عبد الجواد 
 اللؽوي الحدٌث    
 
21’1طٌب/    اإلقتصاد المرفونولوجً فً التواصل اللسانً 4 دراسة لسانٌة فً طٌبً أحمد عٌاش 
 اللؽة العربٌة    
 
28-39وزا/   لثورةاإلعالم ومهامه أثناء ا وزارة المجاهدٌن   
 
28-1حرز/    اإلؼارة 4 نصوص شعرٌة حرز هللا بوزٌد 
 
428133 28-1جعؾ/    اإلؼتراب فً الشعر العراقً المعاصر 4 دراسة جعفر محمد راضً 
 
428133 28-1الش/    اإلؼتراب فً شعر أمجد ناصر الشرادقة نسرٌن محمود 
 
28-31الق /   ً آٌات الصٌاماإلعجاز اللؽوي ف القٌسً عودة هللا منٌع   
 
423218 28-31الم/    اإلعجاز البالؼً فً القرآن الكرٌم عند السٌوطً فً كتابٌه الموسوي نادٌة عبد الرضا 
 اإلتقان ومعترك األقران    
 
28-31ساس/    اإلعجاز البٌانً فً القرأن الكرٌم 4 دراسة نظرٌة تطبٌقٌة فً ساسً عمار 
 االٌات المحكمات    
 
28-31ساس/    اإلعجاز البٌانً فً القرآن الكرٌم 4 دراسة تطبٌقٌة لإلعجاز ساسً عمار 
1البٌانً فً اآلٌات المحكمات العبادات و المعامالت ج      
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28-31ساس/   م 4 دراسة تطبٌقٌة لإلعجازاإلعجاز البٌانً فً القرآن الكرٌ ساسً عمار   
8البٌانً فً اآلٌات المحكمات العبادات و المعامالت ج      
 
23218هند/    اإلعجاز الصرفً فً القرآن الكرٌم 4 دراسة نظرٌة تطبٌقٌة هنداوي عبد الحمٌد 
 التوظٌؾ البالؼً    
 
23218هند/    اإلعجاز الصرفً فً القران الكرٌم 4 دراسة نظرٌة تطبٌقٌة هنداوي عبد الحمٌد 
 التوظٌؾ البالؼً لصٌؽة الكلمة    
 
423218 28-31زاي/    اإلعجاز القرانً فً علم المعانً زاٌد فهد خلٌل 
 
423218 28-31زاي/    اإلعجاز القرانً فً علم المعانً زاٌد فهد خلٌل 
 
28-31نوؾ/    اإلعجاز العددي للقرآن الكرٌم نوفل عبدالرزاق 
 
28-31الث/    اإلعجاز و اإلٌجاز الثعالبً أبً منصور 
 
28-31عكا/    اإلعجاز والؽٌب فً ضوء المنهج الذاكراتً 4 العقل فً  الضوء عكاشة شاٌؾ 
 النقل 4 قراءة مفتاحٌة فً القرآن و األنجٌل و التوراة    
 
21’061علو/   نموذجً فً النظرٌة و التطبٌقاإلعراب ال علوش جمٌل   
 
21'06األ/    اإلعراب عن قواعد اإلعراب األنصاري جمال الدٌن عبد هللا 
 
28-09األ/    اإلعصار و االمل 4 مجموعة قصصٌة األطرش بلقاسم 
 
23111الص/    اإلفصاح فً فقه اللؽة الصعٌدي عبد الفتاح 
 
28-39الص/    الهول المعجب فً القول بالموجب الصفدي أبً الصفاء خلٌل بن أٌبك 
 
28-31الش/    الواضح فً مناهج المحدثٌن الشمالً ٌاسر 
 
28-31الش/    الواضح فً مناهج المحدثٌن الشمالً ٌاسر 
 
28133وٌس/    الواقع الشعري والموقؾ النقدي من الجاهلٌة إلى نهاٌة القرن وٌس عمار 
لث الهجريالثا      
 
428133 28-0عٌس/    الواقعٌة السحرٌة فً الرواٌة العربٌة عٌسى فوزي 
 
28-8عبد/    الواقعٌة فً المسرح المعاصر 4 نعمان عاشور نموذجا عبد السالم سهى ابراهٌم 
 
281191118(331توؾ/)   ونهالوافً فً تارٌخ األدب العربً فً األندلس موضوعاته وفن توفٌق عمر ابراهٌم   
      
 
21’06الش/    الوافً فً تٌسٌر النحو والصرؾ الشٌخ حمدي 
 
23218الش/   المعانً -البٌان -الوافً فً تٌسٌر البالؼة 4 البدٌع الشٌخ حمدي   
 
428133 28-0محم/    الوحدات السردٌة فً حكاٌات كلٌلة ودمنة 4 دراسة بنٌوٌة محمد إدرٌس كرٌم 
 
23218فاض/    الوجٌز فً المنهجٌة و البحث العلمً إدرٌس فاضلً 
 
281331كلو/    الوجٌز فً األدب المقارن 4 نظرٌات و مناهج المقاربة المقارنٌة كلودون فرانسٌس 
 
2111911181الك/    الوجٌز فً اللؽة العربٌة الكسوانً مصطفى 
 
21’01كلً/   ةالوجٌز فً السٌمٌابٌة العام كلٌنكنبرغ جان ماري   
 
23116الػ/    الوجٌز فً العروض والقافٌة الؽوث مختار 
 
28131رٌك /    الوجود و الزمان و السرد 4 فلسفة بول رٌكور رٌكور بول 
 
28-36رشا/    الوجود والالوجود فً جدل أفالطون رشاد هانً محمد 
 
28-01119سار/    الورم 4 رواٌة ساري محمد 
 
28-39علو/    الوطن العربً 4 الجؽرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة علوش ناجً 
 
28-01116نعن/    الوطن فً العٌنٌن نعناع حمٌدة 
 
28-1محم/    الوصاٌا والنصابح فً الشعر العربً محمد عبد الرحٌم 
 
28-1الج/    الوساطة بٌن المتنبً و خصومه الجرجانً القاضً أبو الحسن 
 
21’1بنح/    الوصفٌة 4 مفهومها ونظامها فً النظرٌات اللسانٌة بن حمودة رفٌق 
 
21’406 21’01شعً/    الوظابؾ الداللٌة للجملة العربٌة 4 دراسة لعالقات العمل النحوي شعٌر محمد رزق 
 بٌن النظرٌة والتطبٌق    
 
21’066أبو/   كتاب الوظابؾ الصرفٌة و التركٌبٌة للمصدر الصرٌح فً أبو جنٌنة بدور عبد المقصود   
دراسة تحلٌلٌة-سٌبوٌه     - 
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284-0(368قاس/)    الوعً الوطنً فً الرواٌة الجزابرٌة المعاصرة 4 دراسة نقدٌة قاسمً فاطمة 
 "وأخٌرا تتألأل الشمس لمحمد مرتاض أنموذجا"      8  
 
28-39(33حفً/)    ابن المقفع و كتابه كلٌلة و دمنة 4 دراسة تحلٌلٌة حفٌز ندٌة 
 
28-39كسا/    ابن المعتز 4 شعره فً ضوء عصره و حٌاته و آرابه النقدٌة كساب نعٌم )طونً( 
 
28-28دحو/    ابن الخلوؾ ودٌوانه جنً الجنتٌن فً مدح الفرقتٌن المعروؾ دحو العربً 
هـ281م] 4 بدٌوان االسال      
 
28-39خلً/    ابن الرومً خلٌل شرؾ الدٌن 
 
428133 28-1مار/    ابن الرومً شاعر الحزن والوجدان اإلنسانً 4 دراسة نقدٌة فً مارون ٌوسؾ 
 مراثٌه    
 
28-31حري/    ابن تٌمٌة مفسرا و مقدمة فً أصول التفسٌر 4 عرض و دراسة حرٌز سامً 
 
28131ٌعق/    ابن تٌمٌة و المنطق األرسطً 4 األصول التجرٌبٌة لنقد المنطق ٌعقوبً محمود 
 المشابً    
 
28-39بنم /    ابن بسام األندلسً وكتاب الذخٌرة 4 دراسة حٌاة الرجل وأهم بن محمد علً 
 جوانب الكتاب    
 
28133الد/    ابن جنً ناقدا لؽوٌا الدوري إسراء عرٌبً 
 
28-39توا /     ابن خمٌس 4 شعره ونشره توات محمد الطاهر 
 
28-39الب/    ابن خلدون 4 العمران البدوي البستانً فإاد أفرام 
 
28131قمً/    ابن سٌنا قمٌر ٌوحنا 
 
28-1خضر/    ابن زٌدون شاعر الحب المعذب خضر فوزي 
 
28-39إبر/   رإٌة نقدٌة’’أدبه و أشعارهابن قتٌبة الدنٌوري 4 حٌاته و  إبراهٌم مجدي ابراهٌم محمد   
 
28-01819دٌم/    ابنة الجنرال إلكتشاؾ الحقٌقة، تتبع األكاذٌب دٌمٌل نٌلسون 
 
28-8الس/    ابداع و دراسات فً المسرح التجرٌبً 4 حبٌبتً أنا مسافر و السٌد حافظ 
 القطار وانت و الرحلة االنسان    
 
28133عبا /    اتجاهات النقاد العرب فً قراءات النص الشعري الحدٌث عبابنة سامً محمد 
 
28-1بنق/    اتجاهات الرحالٌن الجزابرٌٌن فً الرحلة العربٌة الحدٌثة بن قٌنة عمر 
 
428133 28-1عوي/    اتجاهات الشعر العربً الحدٌث و المعاصر عوٌن أحمد محمد 
 
28133إسك/    اتجاهات الشعرٌة الحدٌثة 4 األصول والمقوالت إسكندر ٌوسؾ 
 
428133 28-09أبو/    اتجاهات القصة القصٌرة فً األردن أبو سالم اٌناس محمود 
 
2111911181الد/    اتجاهات حدٌثة  فً تدرٌس اللؽة العربٌة الدٌلمً طه علً حسٌن 
 
2111911181الد/    اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللؽة العربٌة الدلٌمً طه علً حسٌن 
 
28-8عٌد/    اتجاهات فً الفنون المسرحٌة المعاصرة 4 كتاب منهجً عٌد كمال الدٌن 
 
28131بوي/    ابٌقورس بوٌانسً بٌار 
 
28-39خلً/    ابو فراس الحمدانً 4 فتوة رومنسٌة خلٌل شرؾ الدٌن 
 
21’898دري/   ؽوٌةاحادٌة االخر الل درٌدا جاك   
 
28-11 33شرت/    : ادونٌس شاعر التجرٌد و االؼتراب فً الشعر العربً المعاصر شرتح عصام 
 بحث فً شعرٌة الخطاب االدونٌسً    
 
28131مجك/    ادوارد سعٌد 4 الهجنة،السرد، الفشضاء االمبراطوري مجموعة من األكادمٌٌن 
 
28-01811إٌك/    اسم الوردة إٌكو أمبرتو 
 
21’06الز/    اسما المكان و الزمان فً القرآن الكرٌم 4 دراسة صرفٌة داللٌة الزؼول ناصر عقٌل أحمد 
 
21’06(33الز/)    اسما المكان و الزمان فً القرآن الكرٌم 4 دراسة صرفٌة داللٌة الزؼول ناصر عقٌل أحمد 
 
28-39ربً/    اطار الحركة السٌاسٌة فً المجتمع اإلسرابٌلً ربٌع حامد عبد هللا 
 
28-01133خلً/    اساسٌات الرواٌة خلٌل ابراهٌم 
 
428133 28-8الع/    استنطاق النص مقاالت فً السرد العربً العنانً رشٌد 
 
28-8133الح/    استلهام التراث فً مسرح الطفل الحصري طارق 
 
428133 21'1هبا/   ار النصوص األصلٌة فً تنمٌة القراءة الناقدةاستثم هباشً لطٌفة   
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428133 28-1الح/    استجابة المتلقً فً قصٌدة الدراما العربٌة الحٌانً محمود خلٌؾ 
 
21’98قرا/    استحضار الخصم فً الخطاب السجالً 4 مناظرات احمد دٌدات قراوي بثٌنة 
 الدٌنٌة انموذجا مقاربة حجاجٌة تفاعلٌة    
 
28-1زاي/    استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر زاٌد علً عشري 
 
21'00تؽر/    استراتٌجٌات تدرٌس التواصل تؽزاوي ٌوسؾ 
 
2111911181آن/    استراتٌجٌات تعلم اللؽة الثانٌة 4 بحوث ودراسات آن أربر 
 
21’01بوع/    استراتٌجٌة التؤوٌل من النصٌة إلى التفكٌكٌة بوعزة محمد 
 
28صفد/    استراتٌجٌة التسمٌة 4 فً نظام األنظمة المعرفٌة صفدي مطاع 
 
28-39قري/   مع استراتٌجٌة القتال فً سٌرة بنً هالل 4 نصوص مختارة قرٌش لٌلى   
 شرح دراسة و تعلٌق    
 
21’010الد/    اسس النص المعجمً 4 دراسة تطبٌقٌة فً كتاب جمهرة اللؽة الداودي زاهر 
 البن درٌد    
 
21’01بحً/    اسهامات أساسٌة فً العالقة بٌن النص والنحو والداللة بحٌري سعٌد حسن 
 
28-31سلً/    "اقتدوا11تهتدوا 4 صفات وسلوكٌات الرسول "صلعم سلٌمان سامٌة 
 
2111911181مال /    اعمال الموسم الثقافً بلعٌد صالح 
 
28-1درا/    اؼتٌال زمن الورد 4 شعر دراجً سلٌم 
 
28-01816عطً/    اعترافات حامد المنسً 4 رواٌة عطٌة األزهر 
 
28-09كام/    اعراس كامو ألبٌر 
 
28-31محم/    ذات النحٌٌن 4 األمثال الجاهلٌة بٌن الطقس واألسطورة محمد زكرٌا 
 
28-01816مست/    ذاكرة الجسد مستؽانمً أحالم 
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28-39(68طال/)    ذكرى العاقل وتنبٌه الؽافل طالبً عمار 
 
28-39(68ركً/)    ذكرٌات من الثورة الجزابرٌة ركٌبً عبد هللا 
 
28-41  28133شاه/   صالح عبد-ت1س1الٌوت و أثره فً الشعر العربً)السٌاب شاهٌن محمد   
 (الصبور محمود دروٌش    
 
28-39بنب/    تؤمالت بن نبً مالك 
 
2111911181الع/    تؤمالت فً الخطاب الجامعً العبودي عبد الكاظم 
 
28-1عبد/    تؤمالت فً زمن جرٌح عبد الصبور صالح 
 
28-39سعد/    تؤمالت وأفكار 4 أفكار جامحة ومنطلقات فكرٌة فً الجدل الثقافً أبوالقاسم سعد هللا 
 وقضاٌا شابكة    
 
28-1الػ /     تؤنٌث القصٌدة و القارئ المختلؾ الؽذامً عبد هللا محمد 
 
28-39سعد/    تؤمكالت وأفكار 4 هموم حضارٌةوخارج السرب وحوارات أبو القاسم سعد هللا 
 
28-8أوز/    بال لبس أوزبورن جون 
 
423 28-39الع /     تمام حسان رابدا لؽوٌا 4 بحوث ودراسات مهداة من تالمذته العارؾ عبد الرحمن حسن 
 واصدقابه    
 
28-39مال/   8ٌا جثالث سنوات فً شمال ؼربً افرٌق مالتسان هاٌنرٌش فون   
 
28-31حسً/    ثالثٌة البردة حسٌن حسن 
 
28133نهر/    ثمار التجربة 4 دراسات فً األدب والنقد نهر هادي 
 
28-1دحً/    بالؼات الماء 4 كتابات شعرٌة دحٌة مصطفى 
 
23218طٌؾ/    بالؼات النساء طٌفور أبً الفضل أحمد بن أبً طاهر 
 
23218الػ/    بالؼة النص الشعري 4 مقاربة تداولٌة حجاجٌة لبالؼة حازم الؽرافً مصطفى 
 
428133 28-1شتو/    بالؼة النقد و علم الشعر فً التراث النقدي شتوان بوجمعة 
 
23218كحل/    بالؼة المكان 4 قراءة فً مكانٌة النص الشعري كحلوش فتحٌة 
 
23218عون/   1بالؼة التقدٌم والتؤخٌر فً القرآن الكرٌم ج عون أبو القاسم   
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23218عون/   8بالؼة التقدٌم والتؤخٌر فً القرآن الكرٌم ج عون أبو القاسم   
 
23218عون/   0بالؼة التقدٌم والتؤخٌر فً القرآن الكرٌم ج عون أبو القاسم   
 
23218اوا/    بالؼة الخطاب الحكابً استراتجٌات الحجاج فً كلٌلة ودمنة اوالطوؾ أحمد 
 
423218 28-8الم/    بالؼة الخطاب اإلقناعً نحو تصور نسقً لبالؼة الخطاب المودن حسن 
 
28’98الخ/    بالؼة الخطاب و مراٌا اللؽة الخٌرو مازن موفق صدٌق 
 
28-8فضل/    بالؼة الخطاب وعلم النص فضل صالح 
 
428133 28-0الك/    بالؼة السردفً الرواٌة العربٌة 4 رواٌة علً القاسمً"مرافا الكرٌوي إدرٌس 
 الحب السبعة" نموذجا    
 
28133عبً/    بالؼة القراءة فضاء المتخٌل النصً 4 التراث،الشعر،السٌنما عبٌد محمد صابر 
 
428133 28-1عبً/   ابرعبٌد محمد ص   بالؼة العالمة وتؤوٌل الرإٌا 4 من السٌرة ؼلى التجربة األدبٌة 
 
21’406 28-31الض/    بالؼة العطؾ فً القرآن الكرٌم 4 دراسة أسلوبٌة الشرفاوي عفت 
 
23218باد/    بالؼة الوفرة وبالؼة الندرة 4 مبحث فً اإلٌجاز واإلطناب بادٌس نور الهدى 
 
23218أبو /    بالؼتنا الٌوم بٌن الجمالٌة و الوضٌفٌة أبو علً حمدي 
 
23218أبو/    بالؼتنا الٌوم بٌن الجمالٌة و الوظٌفٌة أبو علً محمد بركات حمدي 
 
28-01133حفن/    تمثالت الممنوع و المقموع فً الرواٌة العربٌة المعاصرة حفناوي بعلً 
 
28-11 33هٌا/    تمثالت النص الشعري جمالٌات النص المهمش هٌاس خلٌل شكري 
 
28-10 33قبً/    تمثالت سردٌة 4 دراسات فً السرد و القصة القصٌرة جدا و قبٌالت نزار مسند 
 الشعر    
 
28133مجً/    تنمٌة مهارات التفكٌر اإلبداعً الناقد مجٌد سوسن شاكر 
 
2111911181’89الز/   اإلستعاب لدى طلبة اللؽة العربٌة الناطقٌن بؽٌرها تنمٌة مهارات الزعبً بشٌر راشد   
 
21’06نخب/    تنمٌة المهارات اللؽوٌة والكفاٌة التربوٌة نخبة من الخبراء 
 
21’02(2811عبد/)    بناء األسلوب فً شعر الحداثة 4 التكوٌن البدٌعً عبد المطلب محمد 
 
28-41 21’02{33الو/}    بناء المفارقة فً فن المقامات عند بدٌع الزمان الهمذانً و الوقاد نجالء علً حسٌن 
 الحرٌري    
 
21’06118عبد/    بناء الجملة العربٌة عبد اللطٌؾ محمد حماسة 
 
21’06118خلً/    بناء الجملة فً جمهرة رسابل العرب فً ضوء علم اللؽة الحدٌث عاطؾ فضل محمد خلٌل 
 
281331خضً/    ثنابٌات مقارنة 4 أبحاث ودراسات فً األدب المقارن خضٌر ضٌاء 
 
28133متو/    ثنابٌة البالؼة واألسلوب متولً نعمان عبد السمٌع 
 
28-31(368دٌس/)    بنً سنوس فً النص األول من القرن العشرٌن 4 عناصر من دٌستان إدموند 
 الثقافة الشعبٌة    
 
28131بوص /   فلسفته عند اإلمام إبن حزمبنٌة المنهج و  بوصبع نذٌر   
 
28-40  28133لحم /    بنٌة النص السردي 4 من منظور النقد األدبً لحمدانً حمٌد 
 
21’01كرا/     : بنٌة الجملة ودالالتها البالؼٌة فً األدب الكبٌر إلبن المقفع كراكبً محمد 
 دراسة تركٌبٌة تطبٌقٌة    
 
28-40 28133عبد/    بنٌة الخبر 4 دراسة فً طوق الحمامة البن حزم عبد الواحد عمر 
 
28-01133حبً/    بنٌة الخطاب الروابً 4 دراسة فً رواٌات نجٌب الكالنً حبٌلة الشرٌؾ 
 
28133مرت /     بنٌة الخطاب الشعري 4 دراسة تشرٌحٌة لقصٌدة أشجان ٌمانٌة مرتاض عبد الملك 
 
428133 28-0عدي/   حكاٌة فً البخالء للجاحظ؛ دراسة فً ضوء منهجً بروببنٌة ال عدي عدنان محمد   
 وؼرٌماس    
 
284-0(368بوي/)    بنٌة الزمن فً الخطاب الروابً الجزابري 4 المإثرات العامة فً بوٌجرة محمد بشٌر 
1ج1 1326-1313بنٌتً الزمن والنص      8    
 
284-0(368بوي/)   لروابً الجزابري 4 جمالٌات وإشكالٌاتبنٌة الزمن فً الخطاب ا بوٌجرة محمد بشٌر   
8ج1 1326-1313اإلبداع      8    
 
428133 28-0معت/    بنٌة السرد العربً من مسابلة الواقع إلى سإال المصٌر معتصم محمد 
 
428133 28-8الش/    بنٌة السرد فً القصة القصٌرة 4 سلٌمان فٌاض نموجا الشاهد نبٌل حمدي 
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428133 28-0بحر/   الشخصٌة -الزمن -بنٌة الشكل الروابً 4 الفضاء  بحراوي حسن   
 
428133 28-0مرا/    بنٌة القصٌدة الجاهلٌة 4 دراسة تطبٌقٌة فً شعر النابؽة الذبٌانً مراشدة علً 
 
28-41 28133الم/   نٌة القصٌدة العربٌة المعاصرة المتكاملة 4 دراسةب الموسى خلٌل   
 
428133 28-1الق/    بنٌة القصٌدة فً شعر عزالدٌن المناصرة القصٌري فٌصل صالح 
 
23116قاس/    بنٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر 4 النظرٌة و التطبٌق قاسً صبٌرة 
 
281331مٌس /    فً التروبادورتؤثٌر  الموشحات  مٌسوم عبد االله   
 
281331مٌس /     تؤثٌر الموشحات فً التروبادور مٌسوم عبد االله 
 
28-31فضل /     تؤثٌر الثقافة اإلسالمٌة فً الكومٌدٌا اإللهٌة لدانتً فضل صالح 
 
28بنع/    بإس العولمة بن عثمان حاتم 
 
28-1جوه/    تنهدات الفكر و الفإاد جوهري بوعالم 
 
428133 28-0أبو/    تمرد األنثى 4 فً رواٌة المرأة العربٌة وببلٌوؼرافٌا الرواٌة أبو نضال نزٌه 
8339-1228النسوٌة العربٌة)     ) 
 
21’06األ/    تمرٌن الطالب فً صناعة اإلعراب 4 إعراب ألفٌة ابن مالك فً األزهري زٌن الدٌن 
 النحو    
 
28-01111سٌج/   ابكة الصٌنٌة الصؽٌرةبلزاك والح سٌجً داي   
 
28133الخ/    تلقً النقد العربً الحدٌث لألسطورة فً شعر بدر شاكر السٌاب الخواجا مٌساء زهري 
 
28133سلً/    تلقً البنٌوٌة فً النقد العربً 4 نقد السردٌات نموذجا سلٌمان وابل سٌد عبد الرحمن 
 
28-39عبً/    تمظهرات التشكل السٌر الذاتً 4 قراءة فً تجربة محمد القٌسً عبٌد محمد صابر 
 السٌر الذاتٌة    
 
28-1عاش/    ثلوج البراكٌن 4 شعر عاشور عمر 
 
28-8الع/    تؤوٌل الزي فً العرض المسرحً العمٌدي حٌدر جواد 
 
28-41 28133عبد/   أحوال الشعراءتؤوٌل الكالم 4 دراسات تطبٌقٌة فً الشعر و عبد الخالق ؼسان   
 
28131الز/    تؤوٌالت و تفكٌكات 4 فصول فً الفكر العربً المعاصر الزٌن محمد شوقً 
 
21’1الح/    تلوٌن الخطاب 4 فصول مختارة من اللسانٌات والعلوم الداللٌة الحباشة صابر 
 والمعرفٌة والتداولٌة والحجاج    
 
23218الق/   الكتاب -مبنٌة على المشابهة 4 صورة الطللتؤوٌلٌة الصورة ال القلفاط هشام   
 أنموذجا    
 
21’01910الز/   )ظ،ط،ض 13تاج العروس من جواهرالقاموس1مج1 الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )ع 11تاج العروس من جواهرالقاموس1مج1 الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   ) غ،ؾ18تاج العروس من جواهرالقاموس1مج1 الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )ب 8تاج العروس من جواهرالقاموس1مج1 الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )ت،ث،ج 0تاج العروس من جواهرالقاموس1مج1 الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )ح،خ،د 9تاج العروس من جواهرالقاموس1مج1 الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )د،ذ 8تاج العروس من جواهرالقاموس1مج1 الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )ر 6تاج العروس من جواهرالقاموس1مج1 الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )ز 1تاج العروس من جواهرالقاموس1مج1 الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   محمد مرتضى الزبٌدي  )ز،س 2تاج العروس من جواهرالقاموس1مج1  ) 
 
21’01910الز/   )س،ش،ص 3تاج العروس من جواهرالقاموس1مج1 الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   ي-1)أ1تاج العروس من جواهرالقاموس1مج الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   ) ق،ك10تاج العروس من جواهرالقاموس1مج الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )ل19تاج العروس من جواهرالقاموس1مج الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )ل18تاج العروس من جواهرالقاموس1مج الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )م16تاج العروس من جواهرالقاموس1مج الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )ل11تاج العروس من جواهرالقاموس1مج الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
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21’01910الز/   )ن12تاج العروس من جواهرالقاموس1مج الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )هـ،و،ي13تاج العروس من جواهرالقاموس1مج الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
21’01910الز/   )و،ي83تاج العروس من جواهرالقاموس1مج الزبٌدي محمد مرتضى  ) 
 
28-1تود/    باختٌن 4 المبدأ الحواري 
 
2811911181(331زٌد/)   1تارٌخ آداب اللؽة العربٌة 4 ج زٌدان جرجً   
 
2811911181(331زٌد/)   8تارٌخ آداب اللؽة العربٌة 4 ج زٌدان جرجً   
 
2811911181(331زٌد/)   0تارٌخ آداب اللؽة العربٌة 4 ج زٌدان جرجً   
 
2811911181(331زٌد/)   9تارٌخ آداب اللؽة العربٌة 4 ج زٌدان جرجً   
 
2811911181(331زٌد /)   0تارٌخ آداب اللؽة العربٌة1ج1 زٌدان جرجً   
 
2811911181(33الر /)   1تارٌخ آداب العرب 4 ج1 الرافعً مصطفى صادق   
 
9811911181(33الر/)   1تارٌخ آداب العرب 4 ج الرافعً مصطفى صادق   
 
2811911181(33الر/)   8تارٌخ آداب العرب 4 ج الرافعً مصطفى صادق   
 
2811911181(33الر/)   0تارٌخ آداب العرب 4 ج الرافعً مصطفى صادق   
 
2811911181(331الر/)   1تارٌخ آداب العرب ج1 الرافعً مصطفى صادق   
 
2811911181(331الر/)   8تارٌخ آداب العرب ج الرافعً مصطفى صادق   
 
2811911181(331الر/)   0تارٌخ آداب العرب ج الرافعً مصطفى صادق   
 
28-38018الس/   الجزابرتارٌخ أدب الطفل فً  السابحً محمد األخضر عبد القادر   
 
28-39بوط/    تارٌخ مدٌنة حمو موسى فً الماضً و الحاضر بوطبل عبد القادر 
 
28-39شال/    تارٌخ الملكٌة شاالي فٌلٌسٌان 
 
28-31أبو/   فً السٌاسة والعقابد 1تارٌخ المذاهب اإلسالمٌة 4 ج أبو زهرة محمد   
 
28133(331عبا/)    تارٌخ النقد األدبً عند العرب 4 نقد الشعر من القرن الثانً حتى عباس إحسان 
 القرن الثامن الهجري    
 
28133(33إبر/)    تارٌح النقد األدبً عند العرب من العصر الجاهلً إلً القرن إبراهٌم طه أحمد 
 الرابع الهجري    
 
28133سال /   ن القرن الخامس الً العاشرتارٌخ النقد األدبً و البالؼة م سالم محمد زؼلول   
 الهجري 4 النقد األدبً    
 
28133سال /    تارٌخ النقد األدبً و البالؼة حتى آخلر القرن الرابع هجري سالم محمد زؼلول 
 
2811911181(331عبا/)    تارٌخ األدب األندلسً 4 عصر الطوابؾ والمرابطٌن عباس إحسان 
 
28(26211عبا/)    تارٌخ األدب األندلسً 4 عصر سٌادة قرطبة عباس إحسان 
 
28(26211()33عبا/)    تارٌخ األدب األندلسً عصر الطوابؾ والمرابطٌن عباس إحسان 
 
28( 68(  )331الط / )    تارٌخ األدب الجزابري الطمار محمد 
 
281119(33صاب/)    تارٌخ األدب الٌونانً صابر عالء 
 
2811911181(331بال/)    تارٌخ األدب العربً بالشٌر د1ر1 
 
 تارٌخ األدب العربً الفاخوري حنا الؾ  
        8            
 
 تارٌخ األدب العربً الفاخوري حنا الؾ  
        8            
 
2811911181(331الؾ/)    تارٌخ األدب العربً الفاخوري حنا 
 
العصر العباسً الثانً  9تارٌخ األدب العربً 4  ضٌؾ شوقً ضٌؾ    
         8            
 
العصر العباسً الثانً  9تارٌخ األدب العربً 4  ضٌؾ شوقً ضٌؾ    
         8            
 
2811911181(331فرو/)    تارٌخ األدب العربً 4 من مطلع القرن الخامس الهجري إلى فروخ عمر 
0الفتح العثمانً مج      
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2811911181(331فرو/)    تارٌخ األدب العربً 4 من مطلع القرن الخامس الهجري إلى فروخ عمر 
0الفتح العثمانً مج      
 
2811911181(33برو/)   م إلى دخول1132تارٌخ األدب العربً 4 من الحملة الفرنسٌة  بروكلمان كارل   
م1221اإلنجلٌز مصر       
 
2811911181(331فرو/)    تارٌخ األدب العربً 4 األدب القدٌم من مطلع الجاهلٌة إلى سقوط فروخ عمر 
1الدولة األموٌة مج      
 
2811911181(331فرو/)    تارٌخ األدب العربً 4 األدب القدٌم من مطلع الجاهلٌة إلى سقوط فروخ عمر 
1الدولة األموٌة مج      
 
2811911181(331فرو/)    تارٌخ األدب العربً 4 األدب فً المؽرب واألندلس من أوابل فروخ عمر 
6القرن السابع إلى أواسط القرن العاشر للهجرة 111مج      
 
2811911181(331فرو/)   عمرفروخ    تارٌخ األدب العربً 4 األدب فً المؽرب واألندلس من أوابل 
6القرن السابع إلى أواسط القرن العاشر للهجرة 111مج      
 
2811911181(331فرو/)    تارٌخ األدب العربً 4 األدب فً المؽرب واألندلس منذ فتح فروخ عمر 
 اإلسالمً إلى آخر عصر ملوك الطوابؾ أواخر القرن  الخامس    
9الهجري مج       
 
2811911181(331فرو/)    تارٌخ األدب العربً 4 األدب فً المؽرب واألندلس منذ فتح فروخ عمر 
 اإلسالمً إلى آخر عصر ملوك الطوابؾ أواخر القرن  الخامس    
9الهجري مج       
 
2811911181(331فرو/)    تارٌخ األدب العربً 4 األدب فً المؽرب واألندلس عصر فروخ عمر 
8المرابطٌن والموحدٌن مج      
 
2811911181(331فرو/)    تارٌخ األدب العربً 4 األدب فً المؽرب واألندلس عصر فروخ عمر 
8المرابطٌن والموحدٌن مج      
 
2811911181(331فرو/)    تارٌخ األدب العربً 4 األعصر العباسٌة األدب المحدث 4 إلى فروخ عمر 
8م مج1332 -283 -ه 033-108آخر القرن الرابع الهجري        
 
2811911181(331فرو/)    تارٌخ األدب العربً 4 األعصر العباسٌة األدب المحدث 4 إلى فروخ عمر 
8م مج1332 -283 -ه 033-108آخر القرن الرابع الهجري        
 
2811911181(33برو/)    تارٌخ األدب العربً 4 القسم األول بروكلمان كارل 
 
8-1تارٌخ األدب العربً 4 القسم األول  بروكلمان كارل برو /    
      8            
 
2811911181(33برو / )   أ( 4 العصر العثمان10ً-18تارٌخ األدب العربً 4 القسم الثامن ) بروكلمان كارل   
 
 تارٌخ األدب العربً 4 القسم الثالث بروكلمان كارل برو /  
      8            
 
2811911181(33برو/ )    تارٌخ األدب العربً 4 القسم الثانً بروكلمان كارل 
 
2811911181(33برو/)    ( تارٌخ األدب العربً 4 القسم التاسع )العصر العثمانً بروكلمان كارل 
 
2811911181(33برو/)   4 العصر العثمانً 19-ب10تارٌخ األدب العربً 4 القسم التاسع  بروكلمان كارل   
 
2811911181(33برو/ )    تارٌخ األدب العربً 4 القسم الخامس بروكلمان كارل 
 
2811911181(33برو / )   3تارٌخ األدب العربً 4 القسم الخامس ) بروكلمان كارل  ) 
 
2811911181(33برو/ )   2-1تارٌخ األدب العربً 4 القسم الرابع  بروكلمان كارل   
 
2811911181(33برو / )   16تارٌخ األدب العربً 4 القسم السابع ) بروكلمان كارل  ) 
 
2811911181(33برو/ )    تارٌخ األدب العربً 4 القسم السادس بروكلمان كارل 
 
11-13تارٌخ األدب العربً 4 القسم السادس  بر وكلمان كارل برو /    
      8            
 
2811911181(33برو / )   13تارٌخ األدب العربً 4 القسم العشر ) بروكلمان كارل  ) 
 
2811911181(33برو/ )   م1811تارٌخ األدب العربً 4 العصر العثمانً )من فتح مصر بروكلمان كارل   
1132حتى الحملة الفرنسٌة       
 
281191118(631ضٌؾ/)   العصر اإلسالمً 8تارٌخ األدب العربً 4 ج1 ضٌؾ شوقً   
      
 
2811911181ضٌؾ /   العصر اإلسالمً 8تارٌخ األدب العربً 4 ج1 ضٌؾ شوقً   
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281191118(631ضٌؾ/)   العصر اإلسالمً 8تارٌخ األدب العربً 4 ج1 ضٌؾ شوقً   
      
 
281191118(631ضٌؾ/)   العصر اإلسالمً 8تارٌخ األدب العربً 4 ج1 ضٌؾ شوقً   
      
 
281191118(631ضٌؾ/)   العصر اإلسالمً 8تارٌخ األدب العربً 4 ج1 ضٌؾ شوقً   
      
 
2811911181(3ضٌؾ/)   العصر العباسً األول0ج1 تارٌخ األدب العربً 4 ضٌؾ شوقً   
 
2811911181(331بال/)   1تارٌخ األدب العربً 4 ج بالشٌر د1ر   
 
2811911181(331بال/)   8تارٌخ األدب العربً 4 ج بالشٌر د1ر   
 
281191118(331ضٌؾ/)   مصر -تارٌخ األدب العربً 4 عصر الدول و اإلمارات   ضٌؾ شوقً  - 
      
 
281191(331()69الؾ/)    تارٌخ األدب العربً فً المؽرب الفاخوري حنا 
         
 
2811911181(331داو/)    تارٌخ األدب العربً فً العصر العباسً األول 4 من داود حامد حفنى 
هـ 4 دراسة تحلٌلٌة مذٌلة بالفهارس009هـالى سنة108سنة      
 العلمٌة    
 
2811911181(313عبد/)   لرحمان عبد الحمٌد علًعبد ا   تارٌخ األدب فً العصر الجاهلً 
 
2811911181الس/    تارٌخ األدب فً العصر الجاهلً السٌوفً مصطفى 
 
28-31الس/    تارٌخ المسلمٌن 4 فً شبه القارة الهندوباكستانٌة وحضارتهم الساداتً أحمد محمود 
 
28-8(31رشً/)    تارٌخ المسرح العربً رشٌد فإاد 
 
2811911181(331بال/)    تارٌخ اللؽة واألداب العربٌة شارل بال 
 
21’88( 331عبد/)    تارٌخ الترجمة العربٌة بٌن الشرق العربً والؽرب األوربً عبد الرءوؾ د1محمد عونً 
 
28131فوك/   إرادة المعرفة 1تارٌخ الجنسانٌة 4  فوكو مٌشٌل   
 
21’80فوك/    تارٌخ الجنون فً العصر الكالسٌكً فوكو مٌشال 
 
28-39(68سعد/)   8ج 1203-1833تارٌخ الجزابر الثقافً  سعد هللا أبو القاسم   
 
28-39أبو/   1298-1203تارٌخ الجزابر الثقافً  أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39أبو/ب/   1289-1203تارٌخ الجزابر الثقافً  أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/)   1368-1289تارٌخ الجزابر الثقافً  أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/)    تارٌخ الجزابر الثقافً 4 من القرن العاشر إلى الرابع أبو القاسم سعد هللا 
31عشرالهجري ج      
 
28-39(68سعد/)    تارٌخ الجزابر الثقافً 4 من القرن العاشر إلى الرابع أبو القاسم سعد هللا 
38عشرالهجري ج      
 
28-39(68سعد/)   1203- 1833    1تارٌخ الجزابر الثقافً 4 ج أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/)   1203- 1833    8تارٌخ الجزابر الثقافً 4 ج أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/)   1389-1203    0تارٌخ الجزابر الثقافً 4 ج أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/)   1389-1203    9تارٌخ الجزابر الثقافً 4 ج أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/)   1389- 1203     8تارٌخ الجزابر الثقافً 4 ج أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/)   1389-1203     6تارٌخ الجزابر الثقافً 4 ج أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/)   1389-1203     1تارٌخ الجزابر الثقافً 4 ج أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/)   1389-1203    2تارٌخ الجزابر الثقافً 4 ج أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68سعد/)   1389-1203    3تارٌخ الجزابر الثقافً 4 ج أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39(68أبو/)   8تارٌخ الجزابر الثقافً مج1 أبو القاسم سعد هللا   
 
28-39الج/   31تارٌخ الجزابر العام ج الجٌاللً عبد الرحمان بن محمد   
 
28-39الج/   38تارٌخ الجزابر العام ج الجٌاللً عبد الرحمان بن محمد   
 
28-39الج/   30تارٌخ الجزابر العام ج الجٌاللً عبد الرحمان بن محمد   
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28-39الج/   39تارٌخ الجزابر العام ج الجٌاللً عبد الرحمان بن محمد   
 
28-31سرو/    تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة فً الشرق من عهد نفوذ األتراك الى سرود محمد جمال الدٌن 
 منتصؾ القرن الخامس الهجري    
 
21’01(331آنإ/)    تارٌخ السٌمٌابٌة آن إٌنو 
 
28-39الز/   4 رواد الصحافة الجزابرٌة 8تارٌخ الصحافة فً الجزابر ج الزبٌر سٌؾ اإلسالم   
 
28-1(33الك/)   فً صدر اإلسالم وعصر بنً أمٌة1تارٌخ الشعر العربً 4 ج الكفراوي محمد عبد العزٌز   
 
28-1(33الك/)   فً العصر االول و الثانى من خالفة 8تارٌخ الشعر العربً 4 ج الكفراوي محمد عبد العزٌز   
 بنى عباس    
 
28-1(33الك/)   إلى نهاٌة العصر-من دخول بنً أمٌة  0تارٌخ الشعر العربً 4 ج الكفراوي محمد عبد العزٌز   
 العباسً    
 
28-1(33الك/)   من أول القرن السابع هجري إلى9الشعر العربً 4 ج تارٌخ الكفراوي محمد عبد العزٌز   
 العصر الحاضر    
 
28-39سعد/    تارٌخ العرب السٌاسً فً االندلس سعدون نصر هللا 
 
19111 81(331بنع/)    تارٌخ العربٌة لسان العالمٌن بن عطٌة عبد الرحمن 
  8     
 
23116(333بوز/)    تارٌخ العروض العربً من التؤسٌس إلى اإلستدراك 4 دراسة فً بوزواوي محمد 
 نشاة علم العروض وتطوره    
 
28131بره/   8تارٌخ الفلسفة القرن الثامن عشر 4 ج1 برهٌٌه امٌل   
 
28131بره/   9تارٌخ الفلسفة القرن السابع عشر 4 ج1 برهٌٌه امٌل   
 
28-31حسً/    تارٌخ الفقه اإلسالمً حسٌن أحمد فراج 
 
28-39بنخ/    تارٌخ ابن خلدون 4 كتاب العبر و دٌوان المبتدا والخبر فً أٌام بن خلدون عبد الرحمن 
 العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر    
1مج      
 
28-39بنخ/   مبتدا والخبر فً أٌامتارٌخ ابن خلدون 4 كتاب العبر و دٌوان ال بن خلدون عبد الرحمن   
 العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر    
8مج      
 
28-39بنخ/    تارٌخ ابن خلدون 4 كتاب العبر و دٌوان المبتدا والخبر فً أٌام ابن خلدون عبد الرحمن 
 العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر    
0مج      
 
28-39ٌنخ/    تارٌخ ابن خلدون 4 كتاب العبر و دٌوان المبتدا والخبر فً أٌام بن خلدون عبد الرحمن 
 العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر    
9مج      
 
28-39بنخ/    تارٌخ ابن خلدون 4 كتاب العبر و دٌوان المبتدا والخبر فً أٌام بن خلدون عبد الرحمن 
 العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر    
8مج      
 
28-39بنخ/    تارٌخ ابن خلدون 4 كتاب العبر و دٌوان المبتدا والخبر فً أٌام بن خلدون عبد الرحمن 
 العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر    
6مج      
 
28-39بنخ/   نبن خلدون عبد الرحم   تارٌخ ابن خلدون 4 كتاب العبر و دٌوان المبتدا والخبر فً أٌام 
 العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر    
1مج      
 
28-39بنخ/    تارٌخ ابن خلدون 4 كتاب العبر و دٌوان المبتدا والخبر فً أٌام بن خلدون عبد الرحمن 
هم من ذوي السلطان األكبرالعرب والعجم والبربر ومن عاصر      
2مج      
 
28-39بنا/    تارٌخ افتتاح األندلس بن الؽوطٌة أبى بكر 
 
28-39بنا/    تارٌخ قسنطٌنة بن العنتري محمد الصالح 
 
23111هلب/    تارٌخ علم اللؽة الحدٌث هلبش جرهارد 
 
28-8(331الم/)    تارٌخ وأدب المسرح العالمً المرزوك عامر صباح 
 
28-8(331الم/)    تارٌخ وأدب المسرح العالمً المرزوك عامر صباح 
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28-8عبد/    تارٌخ وتطور العمارة المسرحٌة عبد الوهاب شكري 
 
28-31الر /   قضاٌا األسرة و إختالؾ-تارٌخٌة التفسٌر القرآنً 4 الجزء األول  الراوضً نابلة السلٌنً   
 التفاسٌر النكاح و الطالق و الرضاعة و الموارٌث    
 
28-39أرك /    تارٌخٌة الفكر العربً اإلسالمً أركون محمد 
 
28131دٌد/    باشالر و الثقافة العلمٌة دٌدٌٌه جٌل 
 
28-09عبد/    تاكسً أبٌض عبد المجٌد شرٌؾ 
 
28-41 28133الؾ/    باقات من النثر العربً الحدٌث 4 دراسة تطبٌقٌة الفار مصطفى محمد 
 
28-1133الع/    باقات من شعر المؽرب العربً 4 دراسة تحلٌلٌة ألبنٌتها الجمالٌة العطوي مسعد بن عٌد 
 و الداللٌة    
 
28-39شاو/   ان فً التعرٌؾ بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بنًباقة السوس شاوش الحاج محمد بن رمضان   
 زٌان    
 
28131شلب /     تذوق الجمال فً األدب 4 دراسة تطبٌقٌة شلبً عبد المنعم 
 
28-01116زٌد /    تتمة كتاب ولٌم الصوري لمإلؾ مجهول و المنسوب خطؤ إلى زٌد أسامة زكً 
م1861-1883روثالن      . 
 
23211ساع /    .. تبسٌط كتابة البحث العلمً 4 من البكلورٌوس ، ثم الماجٌستٌر ساعاتً أمٌن 
 وحتى الدكتوراه    
 
28-1تحب/    بٌن اللٌلك واألزرق تحبسم عاٌدة 
 
28133الب/    بٌن األدب والنقد البٌومً محمد رجب 
 
28-1الت /    اسبٌن التارٌخ و الشعر  فً خالفة بنً العب التطاوي عبد هللا   
 
28-01816الب/    بٌن الوزارة و السجن 4 رواٌة البرناوي عمر 
 
281334(68بوص/)    تجلً الرمز فً الشعر الجزابري المعاصر بوصالح نسٌمة 
   -8    
 
28الس/    تحلٌل مضمون الفكر القومً العربً 4 دراسة إستطالعٌة السٌد ٌسٌن 
 
21’09أبو/   حلٌل أكوستٌكً لوجوه األختالؾ الصوتً بٌن ورش وقالون فًت أبو أشقٌر عبد المهدي كاٌد   
 قراءة نافع    
 
21’09أبو/    تحلٌل أكوستٌكً لوجوه اإلختالؾ الصوتً بٌن ورش وقالون فً أبواشقٌر عبد المهدي كاٌد 
 قراءة نافع    
 
28الم/    تحلٌل النص االدبً 4 بٌن النظرٌةوالتطبٌق المصري محمد عبد الؽنً 
 
2813342810إبر/    تحلٌل النصوص األدبٌة 4 قراءات نقدٌة فً السرد والشعر إبرهٌم عبد هللا 
 
28131الس/    تحلٌل النظم السلوكٌة السلمً علً 
 
21’01الح/    تحلٌل المعنى 4 مقاربات فً علم الداللة الحباشة صابر 
 
28-8برا/    تحلٌل الخطاب بروان ج1ب 
 
28-8حبً/   لشرٌؾحبٌلة ا   تحلٌل الخطاب األدبً 
 
28-48 28133شرش/    تحلٌل الخطاب األدبً و قضاٌا النص 4 دراسة شرشار عبد القادر 
 
23218عبد/    تحلٌل الخطاب البالؼً 4 دراسة فً تشكل المفاهٌم والوظابؾ عبد اللطٌؾ عماد علً 
 
21’98ٌقط/   التببٌر -السرد -تحلٌل الخطاب الروابً )الزمن ٌقطٌن سعٌد   
 
28-48 28-0مشع/    تحلٌل الخطاب الروابً 4 النسوي أنموذجا مشعل نجالء 
 
28-48 28133زوي/    تحلٌل الخطاب السردي زوٌش نبٌلة 
 
28-8مرت /     تحلٌل الخطاب السردي 4 معالجة تفكٌكٌة س ٌمابٌة مركبة لرواٌة مرتاض عبد الملك 
 "زقاق المدق"    
 
28-8زوي/    تحلٌل الخطاب السردي فً ضوء المنهج السٌمٌابى زوٌش نبٌلة 
 
28133الد/    تحلٌل الخطاب السردي والمسرحً الدادٌسً الكبٌر 
 
28133الد/    تحلٌل الخطاب السردي والمسرحً الدادٌسً الكبٌر 
 
28-8مفت /   تراتٌجٌة التناصتحلٌل الخطاب الشعري 4 إس مفتاح محمد   
 
28133بلع/    تحلٌل الخطاب الصوفً فً ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة بلعلى آمنة 
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21’1بلع/    تحلٌل الخطاب الصوفً فً ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة بلعلى أمنة 
 
28133مٌش/    تحلٌل الشعر مٌشال ؼوفال جان 
 
281094428133فضل/    تحلٌل شعرٌة السرد فضل صالح 
 
28-01110بوج/    تٌمٌمون 4 رواٌة بوجدرة رشٌد 
 
28133بلع/    : تجلٌات مشروع البعث و اإلنكسار فً الشعر العربً المعاصر بلعلى آمنة 
 ( دراسة تطبٌقٌة)    
 
428133 28-1عبً/   الصورة-الداللة  -تجلٌات النص الشعري 4 اللؽة  عبٌد محمد صابر   
 
28133الع/    تجلٌات النقد اللؽوي المعاصر فً خطاب التفسٌر العانً معمر منٌر 
 
28-1الب/    تجلٌات انلٌل الشخصٌات االسطورٌة و التارٌخٌة فً البدانً محمد جواد حبٌب 
 الشعرالمسرحً    
 
28133نصر/     تجلٌات البروج الرمزٌة فً األعمال المسرحٌة و الروابٌة و نصر هللا هانً 
 الشعر الحدٌث    
 
28133عشر/    تجلٌات الحداثة عشراتً سلٌمان 
 
428133 28-1ساع/    تجلٌات الحداثة الشعرٌة 4 فً دٌوان البرزخ والسكٌن للشاعر عبد ساعد سامٌة راجح 
 هللا حمادي    
 
28133 284-1ساع/    تجلٌات الحداثة الشعرٌة فً دٌوان البرزخ والسكٌن للشاعر عبد ساعد سامٌة راجح 
 هللا حمادي    
 
28-1الو /    تجلٌات الطبٌعة و الحٌوان فً الشعر األموي الوجود ثناء أنس 
 
28133الح/    تجلٌات السٌري فً الشعري استراتٌجٌة الكتابة ة لعبة الثقافة فً الحٌانً محمود خلٌؾ 
 شعر محمد صابر عبٌد    
 
28-1عٌس /    تجلٌات الشعرٌة 4 قراءة فً الشعر المعاصر عٌسى فوزي 
 
428133 28-1هٌا/    تجلٌات القصٌدة من فضاء التجربة إلى معمار النص قراءات فً هٌاس خلٌل شكري 
 شعر محمد مردان    
 
28-39الط/    تخلٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز او الدٌوان النفٌس بإٌوان الطهطاوي رفاعة رافع 
 بارٌس 4 بحث    
 
428133 28-31ماج/    بٌان شهرزاد 4 التشكالت النوعٌة لصور اللٌالً ماجدولٌن شرؾ الدٌن 
 
28حدا /   1تداخل األنواع األدبٌة مج حداد نبٌل   
 
28حدا /   8تداخل األنواع األدبٌة مج حداد نبٌل   
 
28133علً/   سٌرة مدٌنةوشعب-تداخل األجناس األدبٌة 4 الرواٌة والسٌرة  علٌان حسن  - 
 
28133علً/   سٌرة مدٌنةوشعب-تداخل األجناس األدبٌة 4 الرواٌة والسٌرة  علٌان حسن  - 
 
28133منا/    بداٌات فً النقد األدبً مناع هاشم صالح 
 
428133 28-0الع/    بداٌة النص الروابً 4 مقاربة آللٌات تشكل الداللة العدوانً أحمد 
 
28-01119محؾ/    بداٌة و نهاٌة محفوظ نجٌب 
 
28-31عوا/    بٌادر العمر 4 درر األقوال فً روابع الحكم واألمثال عواضة د1رضا دٌب 
 
28عٌس/    تٌارات الفكر واألدب والفن فً مإلفات أبً حٌان التوحٌدي عٌسى أحمد فهمً 
 
21’01فاخ/    تٌارات فً السٌمٌاء فاخوري عادل 
 
28-48 28133طلح/    تداولٌة الخطاب السردي 4 دراسة تحلٌلٌة فً وحً القلم للرافعً طلحة محمود 
 
21’1عبد/   الحركٌة التواصلٌة لالستشهادتداولٌة اإلقتباس 4 دراسة فً  عبد الرحٌم منتصر أمٌن   
 
28-1(68مفد/)    تحت ظالل الزٌتون مفدي زكرٌاء 
 
28-39مرك /   8333-1332بٌبلٌوؼرافٌا الوحدة العربٌة للقرن العشرٌن ) مركز دراسات الوحدة العربٌة  ) 
االٌوبٌون -) اآلثار -الموضوعٌات -المجلد االول      ) 
 
28-39مرك /   8333-1332بٌبلٌوؼرافٌا الوحدة العربٌة للقرن العشرٌن ) مركز الدراسات الوحدة العربٌة  ) 
فهرس المإلفٌن ) بالؽة العربٌة-المجلد الثامن        ) 
 
28-39مرك /   8333-1332بٌبلٌوؼرافٌا الوحدة العربٌة للقرن العشرٌن ) مركز الدراسات الوحدة العربٌة  ) 
الطٌن -) الحاج -الموضوعٌات -المجلد الثالث       ) 
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28-39مرك /   8333-1332بٌبلٌوؼرافٌا الوحدة العربٌة للقرن العشرٌن ) مركز الدراسات الوحدة العربٌة  ) 
الجٌولوجٌا-ب) باب المند-الموضوعٌات -المجلد الثانً        ) 
 
28-39مرك /   8333-1332بٌبلٌوؼرافٌا الوحدة العربٌة للقرن العشرٌن ) مركز الدراسات الوحدة العربٌة  ) 
ٌونٌتار -) المادٌة -الموضوعٌات -المجلد الخامس       ) 
 
28-39مرك /   8333-1332بٌبلٌوؼرافٌا الوحدة العربٌة للقرن العشرٌن ) مركز الدراسات الوحدة العربٌة  ) 
لٌوتً -) ضاهر  -الموضوعٌات -المجلد الرابع        ) 
 
28-39مرك /   8333-1332بٌبلٌوؼرافٌا الوحدة العربٌة للقرن العشرٌن ) مركز الدراسات الوحدة العربٌة  ) 
فهرس العناوٌن االجنبٌة-المجلد السابع       
 
28-39مرك /   8333-1332بٌبلٌوؼرافٌا الوحدة العربٌة للقرن العشرٌن ) مركز الدراسات الوحدة العربٌة  ) 
فهرس العناوٌن )العربٌة-المجلد السادس       ) 
 
28حٌد/    تحدٌث11و تؽرٌب حٌدر حسٌن أحمد 
 
2811911181عبد /    تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث عبد الرحمن طه 
 
21’06ضٌؾ/    تجدٌد النحو ضٌؾ شوقً 
 
28-09دود/    بحٌرة الزٌتون دودو أبو العٌد 
 
21’406  28-1سلط /    بدٌع التراكٌب فً شعر أبً تمام 4 الجمل و األسلوب سلطان منٌر 
 
21’406  28-1سلط /    بدٌع التراكٌب فً شعر أبً تّمام 4 الكلمة و الجملة سلطان منٌر 
 
428133 28-0الش/    بدٌع الزمان الهمدانً الشكعة مصطفً 
 
28-01816صال/    بحر الصمت 4 رواٌة صالح ٌاسمٌنة 
 
28-1الخ/     بدر شاكر السٌاب 4 ثورة الشعر ومرارة الموت الخٌر هانً 
 
28-41  28133الك/    بدر شاكر السٌاب 4 دراسة أسلوبٌة لشعره الكٌالنً إٌمان محمد أمٌن 
 
28-40  28133عوض/    تجربة الطاهر وطار الروابٌة 4 بٌن االٌدٌولوجٌا و جمالٌات عوض لٌنة 
 الرواٌة    
 
28-01110وطا/    تجربة فً العشق وطار الطاهر 
 
28-31أبو/    تحرٌم الربا 4 تنظٌم إقتصادي أبو زهرة محمد 
 
28-1أمً/    تحرٌر المرأة 4 رسالة أمٌن قاسم 
 
28جاه/    تحرٌر الداللة 4 دروس منهجٌة فً االجتماع و االقتصاد جاهل نظٌر 
 
21’06الس/    تدرٌس النحو العربً فً ضوء اإلتجاهات الحدٌثة السلٌطً ظبٌة سعٌد 
 
23218اله/    تدرٌس البالؼة العربٌة 4 رإٌة نظرٌة تطبٌقٌة محوسبة الهاشمً عبد الرحمن 
 
28-011-6مور/   رٌز دٌكٌروتٌ مورٌاك فرنسوا   
 
21’06الت/    تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة بؤسلوب الخرابط المفاهٌمٌة التوتنجً رندة سلٌمان 
 
28-39ؼور/    بٌرٌستروٌكا 4 نظرات جدٌدة على بالدنا و على العالم ؼورباتشٌؾ مٌخابٌل 
 
21’066أبو/    تٌسٌر الصرؾ أبو السعود سالمة أبو السعود 
 
21’06الب/    تٌسٌر اإلعراب البٌاتً ظاهر شوكت 
 
23218هار/    تحقٌق النصوص و نشرها هارون عبد السالم 
 
28-39سعد/   4 رحلة ابن حمدوش الجزابري و رسالة 38تحقٌق التراث  سعد هللا أبو القاسم   
 الؽرٌب إلى الحبٌب    
 
28-39سعد/   4 حكاٌة العشاق فً الحب واإلشتٌاق 30تحقٌق التراث  سعد هللا أبو القاسم   
 ومختارات    
 
28-39سعد/   4 تارٌخ العدوانً ومنشور الهداٌة 31تحقٌق التراثى  سعد هللا أبو القاسم   
 
21'061الز/    تحقٌق كتاب الجمل فً النحو الزجاجً أبو قاسم عبد الرمحمان ابن اسحاق 
 
21’06الس/    تحقٌقات نحوٌة السامرابً فاضل صالح 
 
23116بنش/    تحفة األدب فً مٌزان أشعار العرب بن شنب محمد 
 
28-439  21’06الس/   8ج - 1تحفة األدٌب فً نحاة مؽنً اللبٌب ج السٌوطً جالل الدٌن   
 
28-31الن/   رٌبتحفة اآلرٌب بما فً القرآن من اللؽات و الؽ األندلسً النحوي أبً حٌان   
 
2811911181الع/    تحفة التحصٌل فً ذكر  رواة المراسٌل العراقً ولً الدٌن أبو زرعة 
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21’06الد/    تحفة الؽرٌب فً الكالم على مؽنً اللبٌب 4 قسم األدوات و الدامٌنً بدر الدٌن 
8-1الحروؾ ج1      
 
21’06الد/    تحفة الؽرٌب فً الكالم على مؽنً اللبٌب 4 قسم التركٌب ج الدمامٌنً محمد بن أبً بكر 
     -  
 
28133الع/    تحوالت النص الشعري بٌن الناقد والشاعر العضٌبً عبد هللا بن محمد 
 
28133قلع/   لمعاصرتحوالت الخطاب النقدي العربً ا قسم اللؽة العربٌة   
 
21'98(68حفن/)    تحوالت الخطاب الروابً الجزابري 4 آفاق التجدٌد و متاهات حفناوي بعلً 
 التجرٌب    
 
428133 28-0بعل/    تحوالت الخطاب الروابً الجزابري 4 أفاق التجدٌد ومتاهات بعلً حفناوي 
 التجرٌب    
 
2813342810الس/    تحوالت السرد 4 دراسات فً الرواٌة العربٌة السعافٌن إبراهٌم 
 
28-1شكً/    تحوالت فاجعة الماء 4 شعر شكٌل عبد الحمٌد 
 
28-1الس/    بحوث أندلسٌة السعٌد محمد مجٌد 
 
28الس/    بحوث نقدٌة فً شعر األندلسٌٌن الساٌر محمد عوٌد 
 
28-8الع/    بٌوت األرامل1العابث العدوانً أحمد مشاري 
 
28عطً/    بحوث تطبٌقٌة فً األدب العربً عطٌة مختار 
 
21’09بنً/    بحوث فً اللسانٌات الدرس الصوتً العربً المماثلة والمخالفة بن ٌشو جٌاللً 
 
23111الط/    بحوث فً اللؽة الطاهر قطبً 
 
23111الط/    بحوث فً اللؽة 4 اإلستفهام النحوي الطاهر قطبً 
 
23111الط/    بحوث فً اللؽة 4 اإلستفهام البالؼً الطاهر قطبً 
 
2111911181الب/    بحوث فً اللؽة و األدب البزاز توفٌق عزٌز عبد هللا 
 
2111911181عما /    بحوث فً اللؽة و التربٌة عماٌرة محمد أحمد 
 
2111911181عما/    بحوث فً اللؽة و التربٌة عماٌرة محمد أحمد 
 
23111عما/   ٌرة إسماعٌل أحمدعما   بحوث فً االستشراق واللؽة 
 
28133الش/    بحوث فً الشعر العربً الشمري ثابر سمٌر حسن 
 
28-31الك/    بحوث فً الفقه اإلسالمً الكروي أحمدالحجً 
 
23111عما/    بحوث فً اإلستشراق واللؽة عماٌرة إسماعٌل أحمد 
 
28-31أحم/    بحوث فً تارٌخ النظرٌة السٌاسٌة أحمد عبد الكرٌم 
 
23111اإل/    بحوث ومقاالت فً اللؽة ة االدب و تقوٌم النصوص اإلصالحً محمداجمل اٌوب 
 
21’1صال/   31بحوث ودراسات فً اللسانٌات العربٌة ج صالح عبد الرحمان الحاج   
 
21’1صال/   38بٌة جبحوث ودراسات فً اللسانٌات العر صالح عبد الرحمان الحاج   
 
21’06الً/    بحوث ودراسات فً تراثنا اللؽوي و النحوي الٌاسري فاخر 
 
23111إبر/   الداللة -المعاجم -بحوث ودراسات فً علم اللؽة 4 الصرؾ  إبراهٌم مجدي إبراهٌم   
 
21’1صال/    بحوث ودراسات فً علوم اللسان صالح عبد الرحمان الحاج 
 
28-1الخ/    دوي الجبل 4 عمالق الكالسٌكٌة المعاصرةب الخٌر هانً   
 
21’09هال/    تجوٌد القرآن من منظور عام األصوات الحدٌث هالل عبد الؽفار حامد 
 
23211مثؤ/    تراث مخطوطات اللؽات األفرٌقٌة بالحرؾ العربً مركز البحوث العربٌة األفرٌقٌة 
 
21’010فهم /   جم الفقهٌة فً العربٌة 4 دراسة لؽوٌة فً ضوء أصولتراث المعا فهمً خالد   
 صناعةالمعجم والمعجمٌة    
 
21’1بنع/    تراث ابن جنً اللؽوي والدرس اللسانً الحدٌث 4 دي سوٌسر بن عمر بلملٌانً 
 نموذجا    
 
28133فضل /    تراثنا النقدي 4 دراسة فً كتاب الوساطة للقاضً الجرجانً فضل السٌد 
 
28-39/الع    تراجم و سٌر 4 أبو نواس،عمر بن أبً ربٌعة،جمٌل بثٌنة،جحا العقاد عباس محمود 
38مج -الضاحك المضحك       
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28-39الع/    تراجم و سٌر 4 اإلمام محمد عبده،عبد الرحمان الكواكبً،رجال العقاد عباس محمود 
30مج -عرفتهم       
 
28-39الع/   39مج -تراجم و سٌر 4 زعد زؼلول  العقاد عباس محمود   
 
28-39الع/    تراجم و سٌر 4 إبن الرومً،أبو االء العقاد عباس محمود 
 
21’09فرح/    براجماتٌة اللؽة ودورها فً تشكٌل بنٌة الكلمة فرحان المعاٌطة رٌم 
 
21’09الم/    براجماتٌة اللؽة ودورها فً تشكٌل بنٌة الكلمة المعاٌطة رٌم فرحان 
 
2813342811الو/    تراسل الحواس فً الشعر العربً القدٌم الوصٌفً عبد الرحمان محمد 
 
28133عبد/   ً فواتح القصابد و السوربراعة االستهالل ف عبد الجلٌل محمد بدري   
 
21’88الخ/    ترجمة النص العربً القدٌم وتؤوٌله عند رٌجٌس بالشٌر الخملٌشً حورٌة 
 
28-1سال/    ترسل الشعراء فً األندلس سالم عبد الرزاق سلٌمان 
 
28-1أوذ/    ترصٌع على واجهة الرحٌل 4 شعر أوذٌنة محمد 
 
21’061181خلً/    تركٌب الجملة اإلنشابٌة فً ؼرٌب الحدٌث خلٌل عاطؾ فضل محمد 
 
21'061181خلً/    تركٌب الجملة اإلنشابٌة فً ؼرٌب الحدٌث 4 دراسة و صفٌة خلٌل عاطؾ فضل محمد 
 تحلٌلٌة    
 
28-1بنم/    برعم القصب 4 شعر هالل بن مساهل عبد الوهاب 
 
428133 28-0ماج/    تروٌض الحكاٌة بصدد قراءة التراث السردي ماجدولٌن شرؾ الدٌن 
 
28131سلً/    تصنٌؾ العلوم بٌن نصٌر الدٌن الطوسً وناصر الدٌن البٌضاوي سلٌمان عباس محمد 
 
21’06مكر/   1تطبٌقات نحوٌة وبالؼٌة 4 ج مكرم عبد العال سالم   
 
21’06مكر/   8تطبٌقات نحوٌة وبالؼٌة 4 ج مكرم عبد العال سالم   
 
21’06مكر/   0تطبٌقات نحوٌة وبالؼٌة 4 ج مكرم عبد العال سالم   
 
21’06مكر/   9تطبٌقات نحوٌة وبالؼٌة 4 ج مكرم عبد العال سالم   
 
21’406 23218عبد/    تطبٌقات لؽوٌة فً النحو و الصرؾ و البالؼة عبد الحمٌد علً عبد المنعم 
 
23عما/    تطبٌقات فً المناهج اللؽوٌة عماٌرة إسماعٌل أحمد 
 
23218سلط/    تشبٌهات المتنبً ومجازاته سلطان منٌر 
 
2813342811الػ/    تشرٌح النص 4 مقاربات تشرٌحٌة لنصوص شعرٌة معاصرة الؽذامً عبد هللا محمد 
 
21’066صال/    تصرٌؾ األسماء فً اللؽة العربٌة صالح شعبان 
 
423218 28-31الم/   مً امحمد محمد صافًالمستؽان   تصرٌؾ القول فً القصص القرأنً 4 دراسة بالؼٌة تحلٌلٌة 
 لقصة موسى علٌه السالم    
 
28-41  28133بوه/    تشكل الموقؾ النقدي عند أدونٌس و نزار قبانً 4 قراءة فً بوهرر حبٌب 
 آلٌات بناء الموقؾ النقدي و األدبً عند الشاعر العربً المعاصر    
 
428133 28-1/درا    تشكٌل المعنى الشعري 4 قراءات نقدٌة فً الشعر العربً درابسة محمود أحمد 
 
28-1{33ربا/}    تشكٌل الخطاب الشعري 4 دراسات فً الشعر الجاهلً ربابعة موسى 
 
21’066ٌوس/    تسهٌل شرح ابن عقٌل أللفٌة ابن مالك فً الصرؾ ٌوسؾ حسنى عبد الجلٌل 
 
28-09محم/    بطولة المرأة المسلمة محمد أمنة 
 
21’06عبا /    تصوٌبات لؽوٌة عباس عرفة حلمً 
 
2111911181رٌت/    تطوٌر مناهج تعلٌم اللؽة رٌتشاردز جاك 
 
28133مرز/    تطور النقد والتفكٌر األدبً الحدٌث فً الربع األول من القرن مرزوق حلمً 
 العشرٌن    
 
21’06عبا/    تطور المصطلح النحوي البصري من سٌبوٌة حتى الزمخشري عبابنة ٌحٌى 
 
23218كوا/    تطور المصطلحات النقدٌة والبالؼٌة فً األدب المملوكً 4 ابن كوافحة روال سلطان 
 األثٌر الحلبً انموذجا    
 
21’3الؾ/    تطور اللؽة 4 الربط بٌن اللؽة والفكر والصوت اللؽوي الفخرانً أبو السعود أحمد 
 
28-40  28133الك/    تطور التقنٌات السردٌة فً الرواٌة المصرٌة الكردي عبد الرحٌم 
 
21’010الج/   1تطور الداللة المعجمٌة بٌن العامً والفصٌج 4 معجم داللً ج الجبوري عبد هللا   
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21'010الج/   8تطور الداللة المعجمٌة بٌن العامً والفصٌج 4 معجم داللً ج الجبوري عبد هللا   
 
28-41 28133عرو/    تطور شعر الطبٌعة بٌن الجاهلٌة و اإلسالم عروات أحمد فالق 
 
21’3هلب/   م1313تطور علم اللؽة منذ  هلبش جرهارد   
 
339ؼرا/   المكتبات تكنولوجٌا المعلومات فً ؼرارمً سعٌدي وهٌبة   
 
28133الح/    تكنولوجٌا التعبٌر فً تشكٌل ما بعد الحداثة الحاتمً االء علً عبود 
 
28-01119عبد/    بكاء المشانق 4 ملحمة فلسطٌنٌة عبد الهادي آسٌا خولة 
 
28-1الس/    بكاء بال دموع السابحً محمد األخضر عبد القادر 
 
28-1بلخ/    بكابٌات األوجاع و صهد الحٌرة فً زمن الحجارة بلخٌر عقاب 
 
28-38الص/    تكرٌم العلماء و األدباء فً العالم العربً قدٌما وحدٌثا الصدٌق محمد الصالح 
 
28-8حاؾ/    تكوٌن الخطاب السردي العربً 4 دراسة فً سٌكولوجٌة األدب حافظ صبري 
 العربً الحدٌث    
 
28133الج/   عابدالجابري محمد    تكوٌن العقل العربً 
 
23218الج/    تقنٌات التعبٌر فً اللؽة العربٌة الجبٌلً سجٌع 
 
23211مار/    تقنٌات التعبٌر وأنماطه بالنصوص الموجهة مارون جورج خلٌل 
 
428133 28-0خما/    تقنٌات الدراسة فً الرواٌة العالقات اإلنسانٌة 4 منهج مقترح خمار عبد هللا 
 إلثراء أنشطة التعبٌر والبحث وتقدٌم العروض    
 
428133 28-1الق/    تقنٌات الخطاب البالؼً 4 دراسة نصٌة القرعان فاٌز 
 
428133 28-8الع/    تقنٌات السرد الروابً فً ضوء المنهج البنٌوي العٌد ٌمنى 
 
21’498 28133الع/    تقنٌات السرد وآلٌات تشكٌله الفنً 4 قراءة نقدٌة العزي نفلة حسن احمد 
 
28-8سعً/    تقنٌات الكتابة فً األدب والمسرح سعٌد محمود 
 
428133 28-09درو/    تقنٌات الفن القصصً عبر الراوي والحاكً دروٌش أحمد 
 
423218 21’81جند/   إلجتماعٌةتقنٌات ومناهج البحث فً العلوم السٌاسٌة و ا جندلً عبد الناصر   
 
28-8فان/    تقنٌة المسرح فان تنؽٌٌم فٌلٌب 
 
28-33خلو/    تقنٌة القراءة السرٌعة و دورها فً تطوٌر تعلٌم اللؽة العربٌة و خلوي شمٌسة 
 استعاب مفرداتها    
 
28-1طه/    تقلٌد و تجدٌد طه حسٌن 
 
28إسم /    ثقافة البعد الواحد إسماعٌل علً سعٌد 
 
28-38018ملح/    ثقافة الطفل من األدب الشعبً إلى الوسابط المتعددة ملحم إبراهٌم أحمد 
 
21’402 28133عتً/    ثقافة الصورة 4 دراسات أسلوبٌة عتٌق عمر 
 
28133الع/    ثقافة العنؾ 4 قراءة نقدٌة فً األداب العربٌة و الؽربٌة العاقور أحمد سمٌر 
 
28-31األ/   عبد المجٌد الشرنوبً األزهري الشٌخ   تقرٌب المعانً على متن الرسالة إلبن أبً زٌد القٌروانً فً 
 مذهب اإلمام مالك    
 
21’010فتو /     تقوٌم المراجع العربٌة و األجنبٌة فتوحً مٌري عبودي 
 
23218الص/    تقوٌم البرامج والسٌاسات االجتماعٌة 4 األسس والنظرٌة الصوا ؼازي حسن 
نهجٌةوالم      
 
28-39هٌر/    تعلم لتكون هٌرٌرا فٌلٌب 
 
2111911181بنا/    تعلٌم اللؽة العربٌة لؽٌر الناظقٌن بها بنات محمد 
 
2111911181عما/    تعلٌم اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم العام العماٌرة اسماعٌل 
 
21’86عصر/    تعلٌم اللؽة العربٌة فً المرحلة اإلبتدابٌة عصر حسنً عبد الباري 
 
28-31الح /    تعلٌم القرآن الكرٌم الحامد أبو بالل عبد هللا 
 
2111911181إبر/    تعلٌمٌة النصوص بٌن النظرٌة و التطبٌق إبرٌر بشٌر 
 
23218الص/   ء األولبؽٌة اإلٌضاح لتلخٌص المفتاح فً علوم البالؼة 4 الجز الصعٌدي عبد المتعال   
    ( 9ج-1ج ) 
 
428133 28-1الػ/    تعدد الرإى نظرات فً النص العربً القدٌم الؽضنفري منتصر عبد القادر 
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28-01110أبو/    تؽرٌبة بلقٌس الكنعانٌة أبو شمسٌة زٌاد عبد الفتاح 
 
28-01816مكا/    تؽرٌدة البجعة مكاوي سعٌد 
 
21’1الت/    تعرٌؾ المصطلحات فً الفكر اللسانً العربً 4 أسسه المعرفٌة التهالً بشٌر 
 وقواعده المنهجٌة    
 
28-39الح/   بحث 1تعرٌؾ الخلؾ برجال السلؾ 4 ج الحفناوي أبو القاسم محمد   
 
28-39الح/   بحث 8عرٌؾ الخلؾ برجال السلؾ 4 جت الحفناوي أبو القاسم محمد   
 
428133 28-1دحو/    بعض النماذج الوطنٌة فً الشعر الشعبً األوراسً خالل الثورة دحو العربً 
 التحرٌرٌة    
 
28-31جبر/    تعطٌر األثٌر فً قراءة ابن كثٌر جبرٌل عبد الرحمان 
 
  KHI/004 KHICHANE CHAHID Excel xp Par la pratique 
 
28-01ٌخل/    تفاح المجانٌن ٌخلؾ ٌحٌى 
 
28-31حمد/    تفسٌر من نسمات القرآن 4 كلمات و بٌان حمدون ؼسان 
 
428131 28-0مسب /    " تفسٌر السلوك اإلنسانً فً رواٌات "نجٌب محفوظ مسباعً محمد 
 
21’066دلد/    تفسٌر الكشاؾ للزمخشري 4 دراسة لؽوٌة دلدارؼفور حمد أمٌن 
 
281331كو/ب    تفكٌك النص 4 مقاربة بنٌوٌة أسلوبٌة منفتحة مقارنة بٌن المتنبً بكور سعٌد محمد 
 وأمل دنقل    
 
28-36ؼاب/    تفكٌك المٌتافٌزٌقا و بناء اإلتٌقا فً فلسقة جاك درٌدا ؼابري سامً بلقاسم 
 
2811911181الش/    تفكٌك الصهٌونٌة فً األدب اإلسرابٌلً الشامً رشاد 
 
28131الج /    تهافت التهافت 4 إنتصارا للروح العلمٌة و تؤسٌسا ألخالقٌات الجابري محمد عابد 
 الحوار    
 
28-31الح/    تهذٌب األخالق الحسنً عبد الحً فخر الدٌن 
 
21’01910األ /   0المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري  األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   39المجلد -تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   38المجلد -تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   36المجلد -اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهريتهذٌب  األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   31المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   38المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   13المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   11المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   18المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   10المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   19المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   18المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   16المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   11المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   1المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   2المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
21’01910األ /   3المجلد-تهذٌب اللؽة 4 ألبً منصور محمد بن أحمد األزهري األزهري منصور محمد بن أحمد   
 
28-31الق/   31بهجة المجالس و أنس المجالس وشحذ الذاهن و الهاجس مج القرطبً ابن عبد البرالنموي   
 
28-31الق/   38لمجالس وشحذ الذاهن و الهاجس مجبهجة المجالس و أنس ا القرطبً ابن عبد البرالنموي   
 
28-31الق/   30بهجة المجالس و أنس المجالس وشحذ الذاهن و الهاجس مج القرطبً ابن عبد البرالنموي   
 
28131حرب/    تواطإ األضداد 4 اآللهة الجدد وخراب العالم حرب علً 
 
21’88الص/    توثٌق الترجمة والتعرٌب الصوٌنع علً بن سلٌمان 
 
28-01119سعد/    بوح الرجل القادم من الظالم 4 رواٌة سعدي إبراهٌم 
 
 الصفحة     
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23218هال/    توضٌح البدٌع فً البالؼة هاللً محمد محمد طه 
 
428133 28-0عام/    توظٌؾ التراث فً الرواٌة الجزابرٌة 4 بحث فً الرواٌة عامر مخلوؾ 
 المكتوبة بالعربٌة    
 
428133 28-0وتا/    توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة وتار محمد رٌاض 
 
28-8عكا/    توفٌق الحكٌم 4 األسطورة الشعبٌة فً مسرحه عكاري سوزان 
 
21’06الح/    توهم النحاة فً جمع التكسٌر الحموز عبد الفتاح أحمد 
 
28-1بخو/    حلمً ال ٌحتمل التؤجٌل 4 شعر بخوش الوزانة 
 
28-39مكر/     جالل الدٌن السٌوطً و أثره فً الدراسات اللؽوٌة مكرم عبد العال سالم 
 
21’09عزي/    دالالت أصوات اللٌن فً العربٌة عزٌز كولٌزار كاكل 
 
21’09عزي/    دالالت أصوات اللٌن فً العربٌة عزٌز كولٌزار كاكل 
 
28133(83111الم/)    دالالت التقدٌم والتؤخٌر فً القرآن الكرٌم 4 دراسة تحلٌلٌة المسٌري منٌر محمود 
 
21’409  28-31بنً/    دالالت الظاهرة الصوتٌة فً القرآن الكرٌم بنً دوم خالد قاسم 
 
28-8الع/   راهٌمالعزاوي باسم إب   دالالت ومتؽٌرات فً المسرح 
 
21’01أنً/    داللة األلفاظ أنٌس إبراهٌم 
 
428133 28-1مال/    داللة األشٌاء فً الشعر العربً الحدٌث 4 عبد هللا البردونً مالس مختار 
 نموذجا    
 
21’01جاك/    داللة اللؽة وتصمٌمها جاكندوؾ راي 
 
21’01الن/    داللة اللواصق التصرٌفٌة فً اللؽة العربٌة النجار أشواق محمد 
 
21’06610جحؾ/    داللة الزمن فً العربٌة 4 دراسة النسق الزمنً لألفعال جحفة عبد المجٌد 
 
21’01الن/    داللة الواصق التصرٌفٌة فً اللؽة الؽربٌة النجار أشواق محمد 
 
28-01119مٌن/    حمامة زرقاء فً السحب مٌنه حنا 
 
428133 28-1ملح/    جمالٌات األنا فً الخطاب الشعري 4 دراسة فً شعر بشار بن ملحم ابراهٌم أحمد 
 برد    
 
28133الق/    جمالٌات النص األدبً 4 أدوات التشكٌل وسٌمٌاء التعبٌر القصٌري فٌصل صالح 
 
28-41 28133أبو/   لى القالىجمالٌات النص الشعرى 4 قراءة فى أما أبوشوارب محمد مصطفى   
 
28-41 28133أبو/    جمالٌات النص الشعرى 4 قراءة فى أمالى القالى أبوشوارب محمد مصطفى 
 
428133 28-1الر/    جمالٌات األسلوب فً الشعر الجاهلً 4 مقاربة نقدٌة بالؼٌة فً الرحٌوي عبد الكرٌم علً 
 إبداع شعراء المدرسة األوسٌة    
 
21’02ربا/     جمالٌات األسلوب و التلقً 4 دراسة تطبٌقٌة ربابعة موسى سامح 
 
28-0باش/    جمالٌات المكان باشالر ؼاستون 
 
428133 28-1زعً/    جمالٌات المكان فً الشعر العباسً زعٌتر حمادة تركً 
 
28133أبو/    جمالٌات المكان فً شعر تمٌم البرؼوثً أبو العمرٌن جٌهان 
 
428133 28-1مهد/    جمالٌات المقدمة فً الشعر العربً القدٌم مقاربة تحلٌلٌة 4 همزٌة مهداوي محمد 
 حسان فً فتح مكة وبردة كعب بن زهٌر فً مدح الرسول    
 أنموذجٌن    
 
428133 28-1مهد/    جمالٌات المقدمة فً الشعر العربً القدٌم مقاربة تحلٌلٌة 4 همزٌة مهداوي محمد 
ان فً فتح مكة وبردة كعب بن زهٌر فً مدح الرسولحس      
 أنموذجٌن    
 
428133 28-0حاد/    جمالٌات اللؽة فً القصة القصٌرة 4 قراءة لتٌار الوعً فً القصة حادي أحـالم 
م1338-1313السعودٌة       
 
28-31بوش/    جمالٌات الموسٌقى العربٌة بوشموخة عمر 
 
428133 28-0الن/    جمالٌات البناء الروابً عند ؼادة السمان 4 دراسة فً الزمن النعٌمً فٌصل ؼازي 
 السردي    
 
28133شعث/    جمالٌات التناص شعث أحمد جبر 
 
28133شعث/    جمالٌات التناص شعث أحمد جبر 
 
28133عٌس/    جمالٌات التلقً 4 قراءات نقدٌة فً الشعر العربً المعاصر عٌسى فوزي 
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21’01الد/    جمالٌات التلقً وإعادة إنتاج الداللة دراسة فً  لسانٌة النص الدسوقً محمد احمد 
 األدبً    
 
21'09(831جاب/)    جمالٌات التلوٌن الصوتً فً القرآن الكرٌم جاب هللا أسامة عبد العزٌز 
 
28133أبو /     جمالٌات التجاور أو تشابك الفضاءات األبداعٌة أبو دٌب كمال 
 
28-01133عبً/    جمالٌات التشكٌل الروابً 4 دراسة فً الملحمة الروابٌة ''مدارات عبٌد محمد صابر 
 الشرق لنبٌل سلٌمان    
 
28-11 33عبد/    جمالٌات التشكٌل الفنً فً الشعر العربً الحدٌث عبد الحً محمد 
 
28-48  28-0فتو/    جمالٌات الخطاب القصصً فتوح أحمد محمد 
 
28133إسم/    جمالٌات السإال و الجواب إسماعٌل عز الدٌن 
 
28-41 28133الج/    جمالٌات الشعر العربً 4 دراسة فً فلسفة الجمال فً الوعً الجهاد هالل 
 الشعري الجاهلً    
 
428133 28-1الص/    جمالٌات الشعر العربً المعاصر الصباغ رمضان 
 
28-41  28133الم/    جمالٌات الشعرٌة الموسى خلٌل 
 
28-41 28133راش/    جمالٌات الصورة وهندسة اللؽة فً قصٌدة بلقٌس لنزار القبانً راشد سهام 
 
28-40 28133الق /    جمالٌات القصة القصٌرة 4 قراءات نقدٌة القواسمة محمد عبد هللا 
 
28-1واد/    جمالٌات القصٌدة المعاصرة وادي طه 
 
428133 28-1بنخ/    جمالٌات القصٌدة االسالمٌة المعاصرة 4 التركٌب الشعري بن خوٌه رابح 
 
23116بنخ/   اإلٌقاع الشعريجمالٌات القصٌدة اإلسالمٌة المعاصرة  بن خوٌة رابح   
 
28-8سال/    جمالٌات اإلخراج بٌن المسرح و السٌنما سالم هانً أبو الحسن 
 
428133 28-1الو/    جمالٌة األنا فً شعر االعشى الكبٌر الواد حسٌن 
 
428133 28-0جود/    جمالٌة العالمة الروابٌة جودة جاسم حمٌد 
 
28-09محؾ/    خمارة القط األسود محفوظ نجٌب 
 
28-1الز/   1حماسة الظرفاء من أشعار المحدثٌن و القدماء ج الزوزنً أبً محمد عبد هللا بن محمد   
 
28-1الز/   8حماسة الظرفاء من أشعار المحدثٌن و القدماء ج الزوزنً أبً محمد عبد هللا بن محمد   
 
28-08الؾ/    حالق بؽداد 4 كومٌدٌا خٌالٌة فً حكاٌتٌن الفرٌد فرج 
 
281331بكا/    جماعة الدٌوان وعمر الخٌام بكار ٌوسؾ 
 
23218الج/    دالبل اإلعجاز 4 بحث الجرجانً عبد القادر 
 
23218الجـ/    دالبل اإلعجاز فً علم المعانً الجرجانً عبد القاهر 
 
428133 28-1هٌا/    ٌنابٌع النص و جمالٌات التشكٌل قراءات فً شعر بشرى هٌاس خلٌل شكري 
 البستانً    
 
28-1بور/    ٌنابٌع الحنٌن 4 شعر بوردٌم عبد الحفٌظ 
 
28-01طه/    جنة الحٌوان طه حسٌن 
 
28-01116الم/    حنبعل المدنً أحمد توفٌق 
 
28-31حوي/    جند هللا 4 تخطٌطا حوي حوي 
 
28131فوك/    جنٌالوجٌا المعرفة فوكو مٌشال 
 
28-09الز/    جنون فً منتصؾ الذاكرة و قصص أخرى الزٌن نورالدٌن 
 
423111 28-31حاج /   رواٌتً ورش وحفض -دلٌل   حاجً عٌسى    - 
 
28-41 28133جحا /   ( 4 باكورة التجدٌد فً الشعر1393-1218خلٌل مطران ) جحا مٌشال   
 العربً الحدٌث    
 
28133الر /   ن سبعٌن تٌارا و مصطلحادلٌل الناقد األدبً 4 إضاءة ألكثر م الروٌلً مٌجان   
 نقدٌا معاصرا    
 
339حال/    دلٌل المبتدئ  و المتمهن فً اإلعالم اآللً حالسة عبد الؽنً 
 
21’88دود/   8+1دلٌل المترجم)كل ماٌحتاجه المترجم( الجزء  دودٌن ماجد سلٌمان   
 
2111911181توا/    دلٌل المعلم فً نشاط المطالعة الموجهة 4 طرٌقة ومذكرات تواتً محمد 
 نموذجٌة    
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23218الج /    دلٌل البالؼة الواضحة 4 البٌان والمعانً و البدٌع للمدارس الجارم علً 
 الثانوٌة    
 
21’8الع/    دلٌل الباحث إلى اللسانٌات الحاسوبٌة العربٌة العناتً ولٌد 
 
23218إبر/    دلٌل الباحثٌن فً المنهجٌة والترقٌم والتوثٌق إبراهٌم الشاعر عبد الرحمان 
 
21’88دود/    دلٌل الترجمة العلمٌة والمصطلحات العلمٌة 4 الجزء األول دودٌن ماجد سلٌمان 
 
21’02مٌش/    دلٌل الدراسات االسلوبٌة مٌشال شرٌم جوزٌؾ 
 
23218الك/    دلٌل الرسابل واألطروحات الجامعٌة الكٌالنً عبد هللا زٌد 
 
23218بوح/    دلٌل الطالب إلعداد و إخراج البحث العلمً بوحفص عبد الكرٌم 
 
21'481 21'1كول/    دلٌل السوسٌولسانٌات كولماس فلورٌان 
 
28-31الم/    حلٌة الكرماء وبهجة الندماء 4 ٌشتمل على نوادر لطٌفة وحكم المالكً ابن أبً العٌد 
 مفٌدة وقصص عجٌبة وحكاٌات ؼرٌبة وأشعار رابقة بدٌعة    
 
28-1الم/    جمرة النص الشعري 4 مقارابات فً الشعر والشعراء ، والحداثة المناصرة عز الدٌن 
 والفاعلٌة    
 
28-41  28133الع/    خمرٌات أبً نواس 4 دراسة تحلٌلٌة فً المضمون و الشكل العشماوي أٌمن محمد زكً 
 
28-39لٌش/    خمسون مفكرا أساسٌا معاصرا 4 من البنٌوٌة إلى ما بعد الحداثة لٌشته جون 
 
28-8الر/    حلقات التجرٌب فً المسرح الرٌمونً فراس 
 
28-1الػ /    دمع فً رمال الؽزالى عصام 
 
28-09الب/    خلؾ طاحونة الجبل 4 قصص من األدب السلوفاكً البلتاجً خالد 
 
28-1الق/    جمهرة أشعار العرب القرشى أبً زٌد محمد بن أبً الخطاب 
 
  82-94/HAD hadjaj hamden Iben al loubana 
 
28-31عرك/    ٌا ؼرب هذه عطور من سٌرة الرسول صلعم عركز أحمد محمد 
 
28-39هار /    حالة ما بعد الحداثة 4 بحث فً أصول التؽٌٌر الثقافً هارقً دٌفٌد 
 
21’010’06الػ/    جامع الدروس العربٌة الؽالبٌنً مصطفى 
 
21’010’06الؽـ/)    جامع الدروس العربٌة 4 موسوعة  من ثالث أجزاء الؽالبٌنً مصطفى 
 
21’010’06الؽـ/)   ة 4 موسوعة  من ثالث أجزاءجامع الدروس العربٌ الؽالبٌنً مصطفى   
 
28-31الع/    جامع روابع الحكم والنصابح والمواعظ والمثل فً األدب العٌسى هالل محمد 
 والتارٌخ وما تمثل به العرب والعجم عن ألسن الطٌر والحٌوان    
 
28-09بقط/    دار الزلٌج 4 قصص بقطاش مرزاق 
 
28-41 28133مصل /    حازم القرطاجنً و نظرٌة المحاكاة و التخٌٌل فً الشعر مصلوح سعد عبد العزٌز 
 
28131الم/    جاك الكان 4 اللؽة الخٌالً والرمزي المسناوي مصطفى 
 
28-39-1الح/    حافظ ابراهٌم 4 شاعر األحزان و حامل هموم االنسان الحشكً ٌوسؾ 
 
28-1الج/    حافظ إبرؼهٌم شاعر النٌل الجندي عبد الحمٌد سند 
 
39قطب/    جاهلٌة القرن العشرٌن قطب محمد 
 
428133 28-31الح/    دابرة التؤوٌل ورهانات القراءة الحباشة صابر 
 
21’406 28-31إسم/    حذؾ الفاعل بٌن المعٌارٌة و التطبٌق فً القران الكرٌم إسماعٌل طالب محمد 
 
21’02علً/    (جذور األسلوبٌة 4 من الزواٌا إلى الدوابر)دراسة فٌزٌولوجٌة علً الزهرة شوقً 
 
28-39(68ؼول/)   1398-1393جذور حرب الجزابر  ؼولدزٌؽر آنً راي   
 
28133الع/    حب التمٌز عند الطلبة 4 مقاربة أنتروبولوجٌة لطلبة الطب العرباوي عمر 
 بتلمسان    
 
28-09عما/    حب حتى إشعار آخر وقصص أخرى عمارة إلهامً 
 
28133ٌوس/    ٌتم النص الجٌنٌالوجٌا الضابعة 4 تؤمالت فً الشعر الجزابري ٌوسؾ أحمد 
 المختلؾ    
 
28-0شٌن/    جبل الروح شٌنؽجٌال ؼاو 
 
28الث/   1ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر 4 مج الثعالبً أبً منصور عبد الملك   
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28الث/   8ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر 4 مج الثعالبً أبً منصور عبد الملك   
 
28الث/   0ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر 4 مج النٌسابوري أبً منصور عبد الملك الثعالبً   
 
28الث/   9ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر 4 مج الثعالبً أبً منصور عبد الملك   
 
28الث/   8ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر 4 مج الثعالبً أبً منصور عبد الملك   
 
28-1رٌػ/    حبٌبة الشاعر 4 رسالة من أرض المؽرب رٌؽً رٌؽً 
 
28-01118أبو/    حبر أبو هشهش محمود 
 
28133خٌر/   حداثةجبران أصالة و خٌر بك ناصر مها   
 
2811911181جبر/    جبران خلٌل جبران 4 المجموعة الكاملة لمإلفاته العربٌة جبران خلٌل جبران 
 
2811911181جبر/    جبران خلٌل جبران 4 المجموعة الكاملة المعربة جبران خلٌل جبران 
 
28133الع/    جبران خلٌل جبران فً ضوء المإثرات األجنبٌة العضمة نذٌر 
 
28-39اسم/    جدل األنا و اآلخر 4 سٌرة ذاتٌة اسماعٌل محمود 
 
21’01عرا/    جدل اللفظ و المعنى 4 دراسة فً داللة الكلمة العربٌة عرار مهدي أسعد 
 
28131نعم/    جدل الحداثة و ما بعد الحداثة فً نص "سٌمرغ" لمحمد دٌب نعمان عزٌز 
 
28133الج/   الخطاب النقدي الحدٌث والمعاصر حول شعر أبً العالء جدل الجبوري سامً شهاب أحمد   
 المعري 4 دراسة فً نقد النقد    
 
21’98مفت/    (دٌنامٌة النص )تنظٌر و إنجاز مفتاح محمد 
 
28133فتو/    جدلٌات النص األدبً فتوح أحمد محمد 
 
28133-01بوب/   الروابًجدلٌة الالزمكان فً خطاب أحالم مستؽانمً  بوبكري أسماء   
 
28133-0اله/    جدلٌة المتن و التشكٌل الطفرة الروابٌة فً السعودٌة الهاجري سحمً 
 
28-41  28133الش/    جدلٌة التراث فً شعر شوقً الؽنابً الشٌخ حمدي 
 
21’02(33أبو/)    جدلٌة الحركة والسكون نحو مقاربةأسلوبٌة لدالبلٌة البنى 4 فً أبو زٌد نواري سعودي 
 ((الخطاب الشعري عند نزار قبانً ))الؽاضبون نموذجا    
 
28-41  28133الش/    جدلٌة الرومانسٌة و الواقعٌة فً الشعر المصري المعاصر الشٌخ حمدي 
 
21’401 28-31عرا/    جدلٌة الفعل القرابً عند علماء التراث 4 دراسة داللٌة حول عرابً أحمد 
 النص القرآنً    
 
21’401 28-31عرا/    جدلٌة الفعل القرابً عند علماء التراث 4 دراسة داللٌة حول عرابً أحمد 
 النص القرآنً    
 
28133عبد/    جدلٌة اإلفراد والتركٌب فً النقد العربً القدٌم عبد المطلب محمد 
 
28-01116تور/    دخان تورجٌؾ اٌقان 
 
28-09وطا/    دخان من قلبً وطار الطاهر 
 
28-41 28133الط/    حٌاة الشعر فً نهاٌة االندلس الطرابلسً حسناء بوزوٌتة 
 
2811911181الس /   من التجربة إلى الخطاب -حجاب العادة 4 أركٌولوجٌا الكرم السرٌحً سعٌد   
 
28-39الم/    حٌاة كفاح 4 مذكرات المدنً أحمد توفٌق 
 
28133بنً /    حداثة السإال 4 بخوصصة الحداثة العربٌة فً الشعر و الثقافة بنٌس محمد 
 
28-39أمً/    حٌاتً 4 سٌرة ذاتٌة أمٌن أحمد 
 
28-09كحل/    جدارٌة ال تصحو 4 قصص كحلً عمارة 
 
281331صال/    حدابق النصوص 4 مقارنات نقدٌة فً األداب العالمٌة صالح علً عبد األمٌر 
 
28-01116معل/   أمٌنمعلوؾ    حدابق النور 4 رواٌة 
 
231128مكس/    دٌتاكتٌك القراءة المنهجٌة 4 مقاربات و تقنٌات مكسً محمد 
 
28حرب /    حدٌث النهاٌات 4 فتوحات العولمة و مآزق الهوٌة حرب علً 
 
28-1بوم/    حدٌث الجرح و الكبرٌاء بومنجل عبد الملك 
 
28الم/    حدٌث عٌسى بن هشام الموٌلحى محمد 
 
28-48 28133سال/    حٌرة النص المسرحً بٌن الترجمة و اإلقتباس و اإلعداد سالم أبو الحسن 
 التؤلٌؾ    
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28-28إبن/    دٌوان  ابن زٌدون إبن زٌدون ولد أحمد 
 
28-28الب/    دٌوان  عبد هللا البردونً 4 المجلد الثانً البردونً عبد هللا 
 
28-28الم /    دٌوان نازك المالبكة 4 المجلد االول المالبكة نازك 
 
28-28الم /    دٌوان نازك المالبكة 4 المجلد الثانً المالبكة نازك 
 
28-28دحو/   هـ613دٌوان أبً الربٌع عفٌؾ الدٌن التلمسانً الصوفً 4  دحو العربً   
 
28-28سبً/    دٌوان أبً الطٌب المتنبً سبٌتً مصطفى 
 
28-28طرا/    دٌوان أبً العتاهٌة طراد مجٌد 
 
28-28فرح/    دٌوان أبً فراس الحمدانً فرحات ٌوسؾ شكري 
 
28-28عبد/   ًدٌوان أبو فراس الحمدان عبد الساتر عباس   
 
28-28(368علً/)    دٌوان محمد العٌد محمد علً خلٌفة علً خلٌفة محمد العٌد 
 
28-28دحب/    دٌوان أحمد دحبور دحبور أحمد 
 
28-28شوق/   الجزء األول فً السٌاسة و-دٌوان أحمد شوقً 4 الشوقٌات  شوقً أحمد   
 التارٌخ و اإلجتماع    
 
28-28شوق /   الجزء الثالث فً المراثى-دٌوان أحمد شوقً 4 الشوقٌات شوقً أحمد   
 
28-28حجا /    دٌوان أحمد عبد المعطً حجازي حجازي أحمد عبد المعطً 
 
28-28درو /    دٌوان محمود دروٌش 4 المجلد األول دروٌش محمود 
 
28-28درو/    دٌوان محمود دروٌش 4 المجلد الثانً دروٌش محمود 
 
28-28(68صٌا/)    دٌوان األمٌر عبد القادر الجزابري 4 تحقٌق وشرح وتعلٌق صٌام زكرٌا 
 
28-28الم/    دٌوان المتنبً المتنبً 
 
28-28الذ /    دٌوان النابؽة الذبٌانً الذبٌانً النابؽة 
 
21’01910الؾ/    دٌوان األدب 4 معجم لؽوي تراثً الفرابً أبو ابراهٌم اسحاق بن ابراهٌم 
 
21’01910الؾ/    دٌوان األدب 4 أول معجم عربً مرتب بحسب األبنٌة الفرابً أبو ابراهٌم اسحاق بن ابراهٌم 
 
28-28صاو/    دٌوان األخطل صاور كارٌن 
 
28-28ناص/    دٌوان األعشى الكبٌر 4 مٌمون بن قٌس ناصر الدٌن مهدي محمد 
 
28-28الض/   مدالضبٌى أبو العباس المفضل بن مح  1دٌوان المفضلٌات 4 مج   
 
28-28الض/   8دٌوان المفضلٌات 4 مج الضبٌى أبو العباس المفضل بن محمد   
 
28-28الب/   31دٌوان البحتري 4 ج1 البحتري أبو عبادة الولٌد   
 
28-28الح/    دٌوان الحالج الحالج 
 
28-28الط/    دٌوان الحماسة  ألبً تمام الطابً أبً تمام حبٌب بن أوس 
 
28-28الط/    دٌوان الحماسة 4 أبو تمام الطابً أبً تمام حبٌب بن أوس 
 
28-28الخ/    دٌوان الخنساء الخنساء تماضر 
 
28-28الخ/    دٌوان الخنساء الخنساء 
 
28-28طرا/    دٌوان الحارث بن حلزة و عمرو بن كلثوم طراد مجٌد 
 
28-28الً/    دٌوان الٌافً الٌافً عمر بن محمد 
 
28-1(68األ/)    دٌوان الحداثة 4 بصدد انطولوجٌا الشعر الجدٌد فً الجزابر األعرج واسٌنً 
 
28-28ابن/    دٌوان الحطٌبة ابن السكٌت 
 
28-28قنا/    دٌوان الربٌع بوشامة قنان جمال 
 
28-28عبد/    دٌوان امرئ القٌس عبد الشافً مصطفى 
 
28-28الش/    دٌوان الشافعً الشافعً 
 
28-28بنس/    دٌوان الشٌخ التلمسانً بومدٌن بن سهلة 4 شعر ملحون بن سهلة بومدٌن 
 
28-28الش/    دٌوان الشٌخ الشبوكً الشبوكً محمد 
 
28-28الر/   1دٌوان الشرٌؾ الرضً 4 ج الرضً الشرٌؾ   
 
28-28الر/   8دٌوان الشرٌؾ الرضً 4 ج الرضً الشرٌؾ   
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28-28(68حمد/)    دٌوان الشعر الشعبً شعر الثورة المسلحة حمدي أحمد 
 
28-28ادو /    دٌوان الشعر العربً 4 المجلد االول ادونٌس علً احمد سعٌد 
 
28-28ادو /    دٌوان الشعر العربً 4 المجلد الثالث ادونٌس علً احمد سعٌد 
 
28-28ادو /    دٌوان الشعر العربً 4 المجلد الثانً ادونٌس علً احمد سعٌد 
 
28-28طري/    دٌوان الكمٌت بن زٌد األسدي طرٌفً محمد نبٌل 
 
28-28الض/   4 المفضلٌات 1ون الشعر دٌوان العرب  مجموعات من عٌ الضبً المفضل بن محمد بن ٌعلى   
 
28-28الؾ/    دٌوان الفرزدق الفرزدق 
 
28-28الؾ/   1دٌوان الفرزدق 4 ج الفرزدق   
 
28-28الؾ/   8دٌوان الفرزدق 4 ج الفرزدق   
 
28-28الش/    دٌوان اإلمام الشافعً الشافعً ابن بادٌس 
 
28-28أبً/    دٌوان اإلمام علً بن أبً طالب أبً طالب علً 
 
28-28اله/    دٌوان الهمدانً الهمذانً أحمد علً 
 
28-28إبن/   1دٌوان اإلسالم ج1 إبن الؽزي شمس الدٌن   
 
28-28إبن/   8دٌوان اإلسالم ج1 إبن الؽزي شمس الدٌن   
 
28-28إبن/   0دٌوان اإلسالم ج1 إبن الؽزي شمس الدٌن   
 
28-28إبن/   9دٌوان اإلسالم ج1 إبن الؽزي شمس الدٌن   
 
28-28الت/    دٌوان ابن أبً حجلة التلمسانً التلمسانً أبو العباس أحمد بن ٌحً 
 
28-28إبن/   31دٌوان ابن الرومً ج إبن الرومً   
 
28-28إبن/   38دٌوان ابن الرومً ج إبن الرومً   
 
28-28إبن/   30دٌوان ابن الرومً ج إبن الرومً   
 
28-28ناص/    دٌوان ابن الفارض ناصر الدٌن مهدي محمد 
 
28-28الػ/    دٌوان ابن زمرك الؽرناطً محمد بن ٌوسؾ الصرٌحً األندلسً 
 
28-28إبن/    دٌوان ابن زٌدون إبن زٌدون 
 
28-28األ/    دٌوان ابن سهل األندلسً األندلسً 
 
28-28إبن/     دٌوان ابن عربً إبن عربً محمد بن عبد هللا 
 
28-28إبن/    دٌوان ابن عربً إبن عربً محمد بن عبد هللا 
 
28-28األ/    دٌوان ابن هانً األندلسً نعٌم إنطوان 
 
28-28كرو/    دٌوان ابً القاسم الشابً كرو أبو القاسم محمد 
 
28-28بسج/    دٌوان ذي الرمة بسج أحمد حسن 
 
28-28عبا/     دٌوان بشار بن برد إحسان عباس 
 
28-28زٌا /    دٌوان توفٌق زٌاد زٌاد توفٌق 
 
28-28بنم/    دٌوان جمٌل بثٌنة بن معمر جمٌل 
 
28-28حاو /    دٌوان خلٌل حاوي حاوي خلٌل 
 
28-28الط/    دٌوان حاتم الطابً الطابً حاتم 
 
28-28جري/    دٌوان جرٌر جرٌر 
 
28-28جري/    دٌوان جرٌر جرٌر 
 
28-28عبد /   بور صالحعبد الص   دٌوان صالح عبد الصبور 4 المجلد االول و الثانً 
 
28-28عبد /    دٌوان صالح عبد الصبور 4 المجلد الثالث عبد الصبور صالح 
 
28-28ناص/    دٌوان طرفة بن العبد ناصر الدٌن مهدي محمد 
 
28-28فاع/    دٌوان زهٌر بن أبً سلمى فاعور علً 
 
28-28فاع/    دٌوان كعب بن زهٌر فاعور علً 
 
28-28فاع/    دٌوان كعب بن زهٌر بن زهٌر كعب 
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28-28الو/    دٌوان قٌس بن الملوح مجنون لٌلى الوالبً أبوبكر 
 
28-28عنت/    دٌوان عنترة عنترة 
 
28-28بنش/    دٌوان عنترة بن شداد بن شداد عنترة 
 
28-28فرح/    دٌوان عمر بن أبً ربٌعة فرحات ٌوسؾ شكري 
 
28-28الب /    دٌوان عبد الوهاب البٌاتً 4 المجلد الثانً البٌاتً عبد الوهاب 
 
28-28الب /    دٌوان عبد الوهاب البٌاتً 4 المجلداالول البٌاتً عبد الوهاب 
 
28-28فوا/    دٌوان عبٌد هللا بن قٌس الرقٌات فوال بابتى عزٌزة 
 
28-28إبن/    دٌوان عروة بن الورد 4 أمٌر الصعالٌك إبن الورد عروة 
 
28-28بنا/    دٌوان عروة بن الورد أمٌر الصعالٌك بن الورد عروة 
 
28-28ضنا /     دٌوان هارون الرشٌد ضناوي سعدي 
 
28-28عبد/    دٌوان إبن سهل األندلسً عبد الؽنً عبد هللا ٌسرى 
 
28-28نعً/    دٌوان إبن هانا األندلسً نعٌم أنطوان 
 
28-28أبو/    دٌوان إٌلٌا أبً ماضً أبو ماضً إٌلٌا 
 
28133بنب/    حدود التؤوٌل 4 قراءة فً مشروع أمبرتو إٌكو النقدي بن بوعزٌز وحٌد 
 
28-01110لوك/    خٌوط المإامرة 4 رواٌة لوكارٌة جون 
 
28-01119زول/    جرمٌنال زوال إمٌل 
 
21’09الز/    دراسات ألسنٌة صوتٌة وتركٌبٌة الزٌن عبد الفتاح 
 
21’06118بوم/    دراسات نحوٌة 4 الجملة والوحدة اإلسنادٌة الوظٌفٌة فً النحو بومعزة رابح 
 العربً    
 
21'406 28-31بوم/   سانٌة الوظٌفٌةفً القرآن الكرٌمدراسات نحوٌة 4 الوحدة اإلن بومعزة رابح   
 
428133 28-1أبو/    دراسات نقدٌة أبو همام عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم 
 
28133صبر/    دراسات نقدٌة 4 نقد تطبٌقً صبره أحمد 
 
28133الد/    دراسات نقدٌة لظواهر فً الشعر العربً الدخٌلً حسٌن عبد الحسٌن 
 
428133 28-31معا/    دراسات نقدٌة فً األدب اإلسالمً معالٌقً منذر 
 
28133الز/    دراسات نقدٌة فً اللؽة والنحو الزٌدي كاصد 
 
4428133 28-1الح/    دراسات نقدٌة فً الشعر العربً الحدٌثً بهجت عبد الؽفور 
 
28133سلً/    دراسات أدبٌة فً الخطب و األمثال الجاهلٌة سلٌمان سلٌمان محمد 
 
21’02(831الق/)    دراسات أسلوبٌة فً النص القرآنً القرعان فاٌز عارؾ 
 
21’02بود/    دراسات أسلوبٌة فً تفسٌر الزمخشري بودخة مسعود 
 
423218 21’02محم/    دراسات أسلوبٌة وبالؼٌة محمود صابر نجوى 
 
428133 28-1الج/    دراسات معاصرة فً الشعر الجاهلً الجبوري توفٌق إبراهٌم صالح 
 
2111911181رجب/    دراسات لؽوٌة رجب مصطفى 
 
2813314عما/     دراسات لؽوٌة مقارنة العماٌرة إسماعٌل أحمد 
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23111عما/    دراسات لؽوٌة مقارنة 4 ظاهرة التؤثٌث بٌن العربٌة و اللؽات عماٌرة إسماعٌل أحمد 
 ........السامٌة،    
 
21’01بحً/    دراسات لؽوٌة تطبٌقٌة فً العالقة بٌن البنٌةو الداللة بحٌري سعٌد حسن 
 
2111911181الت/    دراسات لؽوٌة فً تراثنا القدٌم التمٌمً صبٌح 
 (صوت،صرؾ،نحو،داللة،معاجم،مناهج بحث)    
 
28-39أبو/   التارٌخ و الحضارةدراسات اندلسٌة فً  أبو مصطفى كمال السٌد   
 
21'06(331جدا/)    دراسات استشراقٌة حول التراث النحوي العربً جدامً عبد المنعم 
 
21’02الع/    دراسات بالؼٌة وأسلوبٌة العكٌلً حسن مندٌل 
 
21'1محم/    دراسات تطبٌقٌة فً اللسانٌات المعاصرة محمد سالم ثناء 

 

 الصفحة     



 
 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
428133 1-28بدر/    دراسات تطبٌقٌة فً الشعر العربً 4 نحو تؤصٌل منهج فً النقد بدري عثمان 
 التطبٌقً    
 
01011بلع    دراسات تقوٌمٌة للمستندات التربوٌة فً مختلؾ األطوار التعلٌمٌة بلعٌد صالح 
 
28ملح/   أحمدملحم ابراهٌم    دراسات حدٌثة فً األدب الجاهلً 4 بٌبلٌوؼرافٌا 
 
428133 28-1جرا/    دراسات جدٌدة فً الشعر األندلسً جرار صالح محمد 
 
2111911181ٌحً/    دراسات حول اللؽة العربٌة فً الجزابر 4 خالل الفترة ٌحٌاتن محمد 
 اإلستعمارٌة    
 
28-31الن/    دراسات عن اإلباضٌة النامً عمرو خلٌفة 
 
28133صاب/    دراسات عن واقع الترجمة صابر محً الدٌن 
 
23116ٌون/   التفعٌلة و -دراسات عروضٌة 4 تطور األسالٌب العروضٌة ٌونس علً   
 .......المحتوي    
 
2111911181اله/    دراسات فً مناهج اللؽة العربٌة وطرابق تدرٌسها الهاشمً عبد الرحمن 
 
2111911181اله/    دراسات فً مناهج التربٌة االسالمٌة و اللؽة العربٌة و أسالٌب عبد الهاشمً عبد الرحمن 
 تدرٌسها    
 
21’3(21'06الم/)    دراسات فً نحو اللؽة العربٌة الوظٌفً المنوكل أحمد 
 
2811911181133الع/    دراسات فً أدب العرب قبل االسالم العٌثاوي أحمد حسٌن 
 
28133(831زٌد/)    دراسات فً النحو القرآنً زٌدان عبد الجبار فتحً 
   3 ’8    
 
28-41 28133بدو/    دراسات فً النص الشعري 4 العصر الحدٌث بدوي عبده 
 
28-41 28133بدو/    دراسات فً النص الشعري 4 العصر العباسً بدوي عبده 
 
28-41 28133بدو/    دراسات فً النص الشعري 4 عصر صدر اإلسالم وبنً أمٌة بدوي عبده 
 
28133زكً /     دراسات فً النقد األدبً زكً أحمد كمال 
 
28133الع/    دراسات فً النقد األدبً المعاصر العشماوي محمد زكً 
 
28133هنً /     دراسات فً النقد األدبً عند العرب 4 من الجاهلٌة حتى نهاٌة هنً عبد القادر 
 العصر األموي    
 
28133موا/    دراسات فً النقد العربً موافى عثمان 
 
28133موا/    دراسات فً النقد العربً موافى عثمان 
 
28133مصا/    دراسات فً النقد و األدب مصاٌؾ محمد 
 
28133أبو/    دراسات فً األدب أبو علً محمد بركات حمدي 
 
28133(26211محم/)    دراسات فً األدب األندلسً محمد محمد سعٌد 
 
28133(26211مٌد/ )    دراسات فً األدب األندلسً مٌدان أٌمن محمد علً 
 
28-48  28133سرح/    دراسات فً األدب المسرحً سرحان سمٌر 
 
428133 28-1نبو/    دراسات فً األدب الجاهلً نبوى عبدالعزٌز 
 
28133بوؾ/    دراسات فً األدب الجاهلً " النشؤة و التطور و الفنون و بوفالقة سعد 
 " الخصابص    
 
28{4468}28133سعد/    دراسات فً األدب الجزابري الحدٌث سعد هللا أبو القاسم 
 
28133ربً/    (دراسات فً األدب العربً الحدٌث )النثر ربٌع محمد أحمد 
 
2811911181الس/    دراسات فً األدب العربً على مر العصور الساسً عمر الطٌب 
 
21’1نهر/    دراسات فً اللسانٌات 4 ثمار التجربة نهر هادي 
 
21’1خلً/    دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة خلٌل حلمً 
 
21’1خلً/    دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة خلٌل حلمً 
 
21’1حسا /    حقل تعلٌمٌة اللؽات-قٌة 4 دراسات فً اللسانٌات التطبٌ حسانً أحمد  - 
 
21’1الس/   رإى تحلٌلٌة -التنؽٌم  -دراسات فً اللسانٌات العربٌة 4 المشاكلة  السٌد عبد الحمٌد   
1ج1      

 

 الصفحة     



 
 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
21’1الس/   التراكٌب -دراسات فً اللسانٌات العربٌة 4 بنٌة الجملة العربٌة  السٌد عبد الحمٌد مصطفى   
8علم النحو و علم المعانً ج1-النحوٌة و التداولٌة       
 
21’1الز/    دراسات فً اللسانٌات العربٌة اإلجتماعٌة الزؼلول محمد راجً 
 
281334(683صقر/)    دراسات فً المسرح العربً الكومٌدي المعاصر 4 تطبٌق على صقر أحمد 
 العالقة بٌن المإلؾ المسرحً وجمهوره فً مصر   8-   
 
28الم /    دراسات فً المكتبة العربٌة و تدوٌن التراث المراؼً محمود أحمد حسن 
 
28133(233181ربً/)    دراسات فً اللؽة العربٌة ربٌع محمد أحمد 
 
28133(233181صٌا/)    دراسات فً اللؽة العربٌة الفصحى و طرابق تعلٌمها صٌاح انطوان 
 
21’3(28133مجا/)    دراسات فً اللؽة و النحو مجاهد عبد الكرٌم 
 
21’3(28133ٌاق/)    دراسات فً اللؽة و النحو ٌاقوت أحمد سلٌمان 
 
21’019خلً/    دراسات فً اللؽة و المعاجم خلٌل حلمً 
 
23218(831أبو/)    دراسات فً االعجاز البٌانً أبو علً حمدي 
 
423218 28133عدم/    دراسات فً البالؼة العربٌة و النقد االدبً المعاصر عدمان عزٌز 
 
28-31دؼؾ/    دراسات فً التارٌخ العربً اإلسالمً الوسٌط دؼفوس راضً 
 
28133الح/    دراسات فً الحجاج 4 قراءة لنصوص مختارة من األدب العربً الحسنً سامٌة الدرٌري 
 القدٌم    
 
428133 28-8باد/    دراسات فً الخطاب بادٌس نور الهدى 
 
28-1أمً/    دراسات فً الشعر الجاهلً أمٌن فوزي 
 
28133428-1خلً/    دراسات فً الشعر الجاهلً خلٌؾ ٌوسؾ 
 
428133 28-1الج/    دراسات فً الشعر الجاهلً برإٌا جدٌدة الجبوري توفٌق إبراهٌم 
 
28-11 33زؼب/    دراسات فً الشعر الشفاهً زؼب احمد 
 
428133 28-1الز/    دراسات فً الشعر العباسً الزبٌدي صالح مهدي 
 
428133 28-1الش/    دراسات فً الشعر العباسً الشمري ثابر سمٌر حسن 
 
428133 28-1الز/    دراسات فً الشعر العباسً الزبٌدي صالح مهدي 
 
28-41  28133شكر/    دراسات فً الشعر العربً 4 مجموعة بحوث نشرت بالرسالة و شكري عبد الرحمن 
 الثقافة والمقتطؾ و الهالل وؼٌرها    
 
428133 28-1ضٌؾ/    دراسات فً الشعر العربً المعاصر ضٌؾ شوقً 
 
28-41 28133عوي/    دراسات فً الشعر اإلسالمً األموي عوٌن أحمد 
 
428133 28-0{68بنق/)    دراسات فً القصة الجزابرٌة 4 القصٌرة والمطولة بن قٌنة عمر 
 
428133 28-0(68عرا/)    دراسات فً القصة القصٌرة الجزابرٌة عراٌبً حاج محجوب 
 
428133 28-0سال/    دراسات فً القصة العربٌة الحدٌثة 4 أصولها ، اتجاهاتها، سالم محمد زؼلول 
 أعالمها    
 
428133 28-0فوغ/    دراسات فً القصة و الرواٌة فوؼالً بادٌس 
 
428133 28-0الح/    دراسات فً القصة و الرواٌة فً بالد الشام الحسناوي محمد محمود 
 
28131صاح/    دراسات فً الفن والجمال صاحب زهٌر 
 
21’409 28-31اله/   مصطلحات -تارٌخه-دراسات فً الفنون الشعبٌة 4 الؽناء  الهباد حمد   
 وأوزانه    
 
23218(831أبو/)    دراسات فً اإلعجاز البٌانً أبو علً محمد بركات حمدي 
 
23218(831أبو/)    دراسات فً اإلعجاز البٌانً أبو علً محمد بركات حمدي 
 
28133(831الم/)    دراسات فى اإلعجاز القرآنى المصرى أحمد محمود 
 
28لوك/    دراسات فً الواقعٌة لوكاش جورج 
 
28-41 28133الج/    دراسات فً بناء النص الشعري 4 دٌوان الشاب الظرٌؾ شمس الجنابً محمود شاكر ساجت مندٌل 
 ...الدٌن محمد بن عفٌؾ الدٌن سلٌمان التلمسانً    
 
21’98إبر/    دراسات فً تحلٌل الخطاب ؼٌر األدبً إبرٌر بشٌر 
 
28الس/    دراسات فً تراث العرب الفكري السعدي عباس فاضل 
 
 الصفحة     



 
 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
428133 28-1ربا/    دراسات فً شعرٌة القصٌدة العربٌة الجاهلٌة ربابعة موسى سامح 
 
21’409 28-31الم/    دراسات فً علم األصوات 4 األصول النظرٌة و الدراسات المتولً صبري 
 التطبٌقٌة لعلم التجوٌد القرآنً    
 
23218الش/    دراسات فً علم المعانً الشٌخ عبد الواحد حسن 
 
21’80عبد/    دراسات فً علم اللؽة النفسً عبده داود 
 
21’80عبد/    دراسات فً علم اللؽة النفسً عبده داود 
 
2111911181الد/    دراسات فً علم اللؽة الحدٌث الدباس صادق ٌوسؾ 
 
23218الش/     دراسات فً علم البدٌع الشٌخ عبد الواحد حسن 
 
28-36رشً/    دراسات فً علم الجمال رشٌد عدنان 
 
21’81ؼٌث/    دراسات فً علم اإلجتماع القروي ؼٌث محمد عاطؾ 
 
28-431 28133الج/    دراسات فً علوم القرآن الجٌاش عبد الحمٌد 
 
28133428-0أبو/    دراسات فى فن القص أبو ذٌاب خلٌل إبراهٌم 
 
28-41 28133عطا/    دراسات فً فنى الموشحات واألزجال عطا أحمد محمد 
 
28-1خلً/    دراسات فً فنون النثر العربً القدٌم خلٌفة علً محمد السٌد 
 
28شلب/    دراسات فً فنون األدب الحدٌث شلبً عبد العاطً 
 
23111الصـ/    دراسات فً فقه اللؽة الصالح صبحً 
 
28-31سحن/    دراسات و توجٌهات إسالمٌة سحنون أحمد 
 
2811911181الح/   الدبٌة فً المؽرب العربًدراسات و صور من تارٌخ الحٌاة ا الحاجري محمد طه   
 
28133ربً/    دراسات وأبحاث فً األدب العربً ربٌع محمد أحمد 
 
28133ربً/    دراسات وأبحاث فً األدب العربً ربٌع محمد أحمد 
 
28-39(68حار/)    دراسات ونصوص فً تارٌخ الجزابر و بلدان المؽرب فً حارش محمد الهادي 
 العصور القدٌمة    
 
28133أبو/    دراسات ونقد 4 شاعر الجزابر محمد العٌد آل خلٌفة ودراسات أبو القاسم سعد هللا 
 فً األدب الجزابري الحدٌث وتجارب فً األدب والرحلة    
 
23211فار/    دراسات وبحوث فً مناهج وتكنولوجٌا التعلٌم فارعة حسن محمد 
 
21’1مرت/   لسامٌات واللهجات العربٌة القدٌمةدراسة لسانٌة فً ا مرتاض عبدالجلٌل   
 
28-39حمد/    دراسة لؽوٌة ونحوٌة فً تفسٌر البٌضاوي حمد عبد الوهاب حسن 
 
21’406 21’1عبد/    دراسة البنٌة الصرفٌة فً ضوء اللسانٌات الوصفٌة عبد المقصود محمد عبد المقصود 
 
21’099مصل/   م 4 صوتٌات اللؽة من اإلنتاج إلى اإلدراكدراسة السمع و الكال مصلوح سعد عبد العزٌز   
 
28-41 28133بنم/    دراسة تحلٌلٌة فً شعر ابن سهل األندلسً بن منوفً محمد 
 
21’06شنو/    دراسة فً آلٌات التحلٌل و أصول اللؽة و النحو شنوقة السعٌد 
 
28133مكً/    دراسة فً مصادر األدب مكً الطاهر أحمد 
 
21’88حجا/    دراسة فً أصول الترجمة 4 للسنة الرابعة من المرحلة المتوسطة حجار جوزٌؾ نعوم 
 والسنتٌن األولى والثانٌة من المرحة الثانوٌة    
 
21’88حجا/    دراسة فً أصول الترجمة 4 للسنة الرابعة من المرحلة المتوسطة حجار جوزٌؾ نعوم 
ٌةوالسنتٌن األولى والثانٌة من المرحة الثانو      
 
281331مٌه/    دراسة فً التطور و التؤصٌل 4 تطور الفعل الرباعً فً العربٌة مٌهوبً الشرٌؾ 
 و لهجاتها مقارنة بؤخواتها السامٌات    
 
28-09بلح/    حرابق البحر بلحسن عمار 
 
21119111814كال/    حرب اللؽات والسٌاسات اللؽوٌة كالفً لوٌس جان 
  8       
 
28-31الج/   1درج الدررفً تفسٌر القران العظٌم ج الجرجانً عبد القادر   
 
28-31الج/   8درج الدررفً تفسٌر القران العظٌم ج الجرجانً عبد القادر   
 
28-0بوز/    خرج جمل من البحر بوزٌدة عبد الرحمن 
 
28-0كري/    جرٌمة فً وادي النٌل كرٌستً أجاتا 
 
 الصفحة     



 
 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
28-01110حسن/    حرٌر الظالم 4 رواٌة حسن سوسن جمٌل 
 
28-09شنً/    حرٌق الذكرٌات شنٌتً ٌوسؾ 
 
2111911181الس/)    درس تارٌخً فً العربٌة المحكٌة السمرابً إبراهٌم 
 
428133 28-1بدر/   ر العربً نحو تؤصٌل منهج فً النقددرسات تطبٌقٌة فً الشع بدري عثمان   
 التطبٌقً    
 
28-31قطب/    درسات قرآنٌة قطب محمد 
 
28-41 28133خفا/    حركات التجدٌد فى الشعر الحدٌث خفاجى محمد عبد المنعم 
 
28133الج/    حركة النقد األدبً حتى أواخر القرن الثالث الهجري الجداونة حسٌن 
 
28133الج/    : حركة الخطاب النقدي القدٌم حول شعر أبً العالء المعري الجبوري سامً شهاب أحمد 
 دراسة فً نقد النقد    
 
428133 2810الر/    حركة السرد الروابً و مناخاته فً استراتٌجٌات التشكٌل الرٌاحً كمال 
 
28-439 28-1محم/   لمهجر 4 مالمحها و أشهر األعالمحركة الشعر العربً فً ا محمد شعبان عبد الحكٌم محمد   
 
28-41 28133الػ/    حركٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر الؽرفً حسن 
 
28131ٌعق /     دروس فً المنطق الصوري ٌعقوبً محمد 
 
21’06الر/    دروس فً المذاهب النحوٌة الراجحً عبده 
 
28133عرو/    دروس فً النقد األدبً القدٌم 4 أشكاله وصوره ومناهجه عروة عمر 
 
28133عرو/    دروس فً النقد األدبً القدٌم 4 أشكاله وصوره ومناهجه عروة عمر 
 
21’1بلع /    دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة بلعٌد صالح 
 
21’1بلع/    دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة بلعٌد صالح 
 
21’06الر/   عبدهالراجحً    دروس فً شروح األلفٌة 
 
21’06لوش    حروؾ الجر فً العربٌة 4 بٌن المصطلح و الوظٌفة لوشن نور الهدى 
 
28-01119شوا/    حروؾ الضباب 4 رواٌة شوار الخٌر 
 
28-01119عطً/    خط اإلستواء 4 رواٌة عطٌة األزهر 
 
28-39عبً/   نتصرت فٌه العبقرٌةحسن البحٌري 4 الشاعر الذي ا عبٌد محمد صبحً   
 
28-28الم/    حزن فً ضوء القمر 4 شعر الماؼوط محمد 
 
28-39خلً/    حسان بن ثابت األنصاري 4 من الحرٌة الى االلتزام خلٌل شرؾ الدٌن 
 
28-41 28133األ/    حسان بن ثابت شاعر الجاهلٌة واإلسالم األزهر باي محمد 
 
21’06الب/   1خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 4 ج البؽدادي عبد القادر بن عمر   
 
21’06الب/   8خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 4 ج البؽدادي عبد القادر بن عمر   
 
21’06الب/   0خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 4 ج البؽدادي عبد القادر بن عمر   
 
21’06الب/   بن عمر البؽدادي عبد القادر  9خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 4 ج   
 
23218الح/   1خزانة األدب وؼاٌة األرب ج الحمودي ابن حجة  . 
 
23218الح/   8خزانة األدب وؼاٌة األرب ج الحمودي ابن حجة  . 
 
28-48 28-0رزا/    خطاب النهضة و التقدم فً الرواٌة العربٌة المعاصرة رزان محمود إبراهٌم 
 
28133حشا/    خطاب الحجاج والتداولٌة 4 دراسة فً نتاج ابن بادٌس األدبً حشانً عباس 
 
428133 28-0سبً/    خطاب الرواٌة عند أحالم مستؽانمً سبٌعً حكٌمة 
 
28133زهر/    خطاب العلم والتقدم 4 حوار نقدي مع الدكتور إبراهٌم بدران زهٌر توفٌق 
 
28شاك/   العشرٌن 4 اإلبداعات األدبٌة حصاد القرن شاكر فإاد   
 
21’06اله/    خصابص مذهب األندلس النحوي خالل القرن السابع الهجري الهٌتً عبد القادر رحٌم 
 
428133 28-39زٌد/    خصابص لؽة ابن قٌم الجوزٌة من خالل مفتاح دار السعادة زٌد المال نصٌرة 
 
23218أبو/    خصابص التراكٌب 4 دراسة تحلٌلٌة لمسابل علم المعانً أبو موسى محمد محمد 
 
428133 28-8شرش/    خصابص الخطاب األدبً فً رواٌة الصراع العربً الصهٌونً شرشار عبد القادر 
 دراسة تحلٌلٌة :    
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28-8كرا/    : خصابص الخطاب الشعري فً دٌوان أبً فراس الحمدانً كراكبً محمد 
 دراسة صوتٌة وتركٌبٌة    
 
28-31محم/    خصابص الفكر السٌاسً فً اإلسالم وأهم نظرٌاته محمد علً عبد المعطً 
 
28-31كاس/    حضارة اإلسالم فً أسبانٌا 4 دراسة تارٌخٌة مقارنة فً اللؽة كاسترو أمٌرٌكو 
 واألدب والسٌر الذاتٌة    
 
28-31الع/أ/   1حضارة اإلسالم1مج1 العقاد عباس محمود   
 
28-31الع/ب/   8حضارة اإلسالم1مج1 العقاد عباس محمود   
 
28-31الع/ج/   0حضارة اإلسالم1مج1 العقاد عباس محمود   
 
28-01116محؾ/    حضرة المحترم محفوظ نجٌب 
 
28-0قرو/    حضرة الجنرال 4 التخرٌبة الرسمٌة للزعٌم المفدى ذٌاب الزؼبً قرور كمال 
 كما رواها ؼارسٌا ماركٌز    
 
28جمع /     خطرات أفكار جمعة محمد لطفً 
 
2111911181بلع/    (ٌزرع بالحاكم ماال ٌزرع بالعالم بلعٌد صالح 
 
28-31حسً/    حصوننا مهددة من داخلها حسٌن محمد محمد 
 
28-01816الق/    خطوات على جبال الٌمن القحطانً سلطان سعد 
 
28-01119ماي/    خسوؾ ماٌر ستٌفانً 
 
28-31الخ/    حكم اإلسالم فً الرأسمالٌة الخالدي محمود 
 
28-31جعك/    حكم و أمثال شعبٌة جزابرٌة جعكور مسعود 
 
28-31نجم/    حكاٌات جدتً نجمة سٌد أحمد 
 
28-01818نسً/    حكاٌات جزابرٌة نسٌب ٌوسؾ 
 
2813الػ/    حكاٌة الحداثةفً المملكة العربٌة السعودٌة الؽذامً عبد هللا محمد 
 
28-31محس/    حقٌقة البابٌة والبهابٌة عبد المجٌد محسن 
 
28-31رضا/    حقوق النساء فً اإلسالم رضا محمد رشٌد 
 
28-31داو/   فً الشرٌعة اإلسالمٌة حقوق المرأة محمد داود عبد الباري   
 
28-38018داو/    حقوق الطفل التربوٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة داود عبد الباري محمد 
 
28-39علً/    خفق أجنحة 4 حوارات نسابٌة فً األدب و الفنون علً عزٌزة 
 
28-1(68سعد/)    خفقات شاعرة 4 نصوص شعرٌة سعدي نورة 
 
428133 28-1الر/    جهود استشراقٌة فً قراءة الشعر العربً القدٌم 4 رٌناتا ٌاكوبً الرباعً عبد القادر 
 نموذجا    
 
428133 28-1الر/    جهود إستشراقٌة معاصرة فً قراءة الشعر العربً القدٌم 4 رٌناتا الرباعً عبد القادر 
 ٌاكوبً نمودجا    
 
28-38018الج/   ألطفالحول أدب ا الجوٌنً مصطفى الصاوي   
 
28133عمر/    حول السقوط وأزمة الخطاب السٌاسً بالجزابر عمري بشٌر 
 
28-39الع/    دولة بنً زٌري 4 ملوك ؼرناطة العربً إسماعٌل 
 
28-8بول /     دون كٌشوت 4 مسرحٌة بولجكوؾ مٌخابٌل 
 
28-01111سرق/    دون كٌشوت 4 ضبط لؽتها و وضع أسبلتها و قدم لها سرقانتس 
 
28-1عطو/    ٌومٌات الشرود و التحدي عطوي محمد 
 
28-09بنع/    ٌومٌات رجل نبٌل 4 قصص بن عجال محمد 
 
28-31الح/    جوانب من الحضارة اإلسالمٌة الحجً عبد الرحمان علً 
 
28-39سلم/    "جوانب التفكٌر النحوي لدى األصولٌن "الشاطً أنموذجا سلمان عزمً محمد 
 
21’1سرا/    حوار اللؽات 4 مدخال إلى تبسٌط المفاهٌم اللسانٌة الوظٌفٌة سراج نادر 
 
28-39ؼار/    حوار الحضارات 4 مع مقدمة من المإلؾ خاصة بالطبعة العربٌة ؼارودي روجً 
 
28-31هٌب/    حوار فً المسجد النبوي بٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم وجبرٌل هٌبان رزق 
 علٌه السالم    
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28133فضل/    حوارٌات الفكر األدبً فضل صالح 
 
28-0مرا/    حوارٌة اللؽة فً رواٌة تماسخت دم النسٌان للحبٌب الساٌح مرابطً صلٌحة 
 
28-31133تما/    خواطر من تؤمل لؽة القران الكرٌم تمام حسان 
 
23218اله/    جواهر األدب فً أدبٌات وإنشاء لؽة العرب الهاشمً أحمد بن إبراهٌم بن مصطفى 
 
28-1هند /    جواهر األدب فً كنوز كالم العرب هنداوي عبد الحمٌد 
 
23218اله/     جواهر البالؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع الهاشمً أحمد 
 
28-431 28133الر/   ٌلالراشد فهد سالم خل   جواهر القرآن 
 
28-28بهن/    دواوٌن شعرٌة لشعراء أندلسٌٌن بهنام هدى شوكت 
 
28133عبد/    دوابر اإلختالؾ 4 قراءات التراث النقدي بٌومً مصطفى عبد السالم 
 
28133(831الك/ )    دور المعنى فً توجٌه القاعدة النحوٌة من خالل كتب معانً الكٌالنً إٌمان محمد 
 القرآن   8’ 3   
 
28133(831الك/ )    دور المعنى فً توجٌه القاعدة النحوٌة من خالل كتب معانً الكٌالنً إٌمان محمدأمٌن 
 القران 4 دراسة تحلٌلة وصفٌة   8’ 3   
 
21’09عبد/    دور علم األصوات فً تفسٌر قضاٌا اإلعالل فً العربٌة عبد المقصود محمد عبد المقصود 
 
2111911181(33مؤل/)    دور وسابل اإلعالم فً نشر اللؽة العربٌة و ترقٌتها المجلس األعلى للؽة العربٌة 
 
28-01116ماض/    ٌوؼورطه ماضوي عبد الرحمن 
 
28-1سال /    الشعر و صناعته-جوهر الكنز 4 الجزء الثانً  سالم محمد زؼلول   
 
23218سال/   ع ( 4 تلخٌص كنز البراعة فً)فً البدٌ 1جوهر الكنز 4 ج  سالم محمد زؼلول   
 ادوات ذوي الٌراعة لنجم الدٌن احمد بن األثٌر الحلبً المتوفى    
ه 202سنة       
 
28(331الؾ/)    جوهرة القدس الفنً أبراهٌم 
 
28133سلً/    رإى نقدٌة فً دراسات أدبٌة سلٌمان محمد سلٌمان 
 
21’1421'06الم/    رإى لسانٌة فً نظرٌة النحو العربً الملخ حسن خمٌس 
 
28-1زٌد/    رإى الساعة الصفر زٌد عبد الوهاب 
 
281334423218هال/    رإى بالؼٌة فً النقد و األسلوبٌة هالل ماهر مهدي 
 
23218الم/    رإى فً البالؼة العربٌة 4 دراسة تطبٌقٌة لمباحث علم البدٌع المصري أحمد محمود 
 
28131مفت/   اح محمدمفت   رإٌا التماثٌل 
 
28133الص/    رإٌة معاصرة فً التحقٌق والنقد الصفار ابتسام 
 
428133 28-1ابر/    رإٌة ومقاربات فً الشعر إبراهٌم إٌاد عبد المجٌد 
 
28-38018(683خلً/)    رإٌتً 4 توظٌؾ الثقافة الشعبٌة فً مطبوعات األطفال بمصر خلٌل نفٌن محمد 
 
28-41 28133ٌاغ/    رأي فً المقامات ٌاؼً عبد الرحمان 
 
28-1ناص/    رمضان حمود 4 الشاعر الثابر ناصر محمد 
 
28-39ناص/    رمضان حمود 4 حٌاته و آثاره ناصر محمد 
 
28-39ناص/    رمضان حمود حٌاته و آثاره ناصر محمد 
 
28133مٌش/    راهن الشعرٌة مٌشونٌك هنري 
 
21’0191181جبر/    رابد الطالب 4 معجم لؽوي عصري رتبت مفرداته وفقا لحروفها جبران مسعود 
 األولى    
 
28-09خال/    رابحة الكلب 4 رواٌة خالص جٌاللً 
 
28-1رحً/    رثاء النفس فً الشعر األندلسً رحٌم مقداد 
 
28-1خما/    ربٌعً الجرٌح خمار محمد أبو القاسم 
 
28-1(10كول/)   شعر-رجل القمر كولٌنز بٌلى   
 
28-39الس/    رحالتً فً العالم السعدانً نوال 
 
28-39عوض/    رحلة مع السٌرة النبوٌة العطرة عوض محمد مإنس 
 
28133نصر/    رحلة الموت 4 دارسة فً رموز السٌات الشخصٌة و الخاصة نصر هللا هانً 
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28133نصر/    رحلة الموت 4 دارسة فً رموز السٌات الشخصٌة و الخاصة نصر هللا هانً 
 
28-8إبر/    رحلة الدراما عبر العصور  )من القرن الخامس ق1م1 حتى إبراهٌم محمد حمدي 
 (لبقرن العشرٌن    
 
28-39بنب/    رحلة ابن بطوطة 4 تحفة النظار فً ؼرابب األمصار و عجابب بن بطوطة محمد بن عبد هللا 
1األسفارج      
 
28-39ابن/    رحلة ابن جبٌر ابن جبٌر 
 
28-40 28133(21حمو/)    رحلة فً جمالٌات رواٌة أمرٌكا الالتٌنٌة حمود ماجدة 
 
28-31أعو/    رجال خالدون فً ذاكرة اإلسالم أعوشت بكٌر سعٌد 
 
28-09مسب/    رجال وراء الباب 4 قصص مسباعً محمد 
 
28-31إست/    رٌاض القرآن 4 تفسٌر فً النظم القرآنً و نهجه النفسً و إستٌتٌة سمٌر شرٌؾ 
1التربوي ج      
 
28-09عمر/    رٌح آخر اللٌل عمري بشٌر 
 
28-01119بنه/    رٌح الجنوب بن هدوقة عبد الحمٌد 
 
28-01110كاي/    رحٌل الطٌور كاٌد أحمد 
 
23218ملو/    رٌشة الشاعر 4 بحث فً بنٌة الضورة الشعرٌة و أنماطها عند ملوك رابح 
 الماؼوط    
 
28-31عبد/    رسالة التوحٌد عبده محمد 
 
28-41 28133الم/    رسالة الؽفران المعري أبً العالء 
 
28-41  28133الم/    رسالة الؽفران المعري أبو العالء 
 
28-41  28133الم/    رسالة الؽفران المعري أبو العالء 
 
28-09صبا/    رسابل 4 قصص صباٌحً حكٌمة 
 
28-6عٌس/    رسابل أندلسٌة عٌسى فوزي 
 
28-6عٌس/    رسابل أندلسٌة عٌسى فوزي 
 
2811911181الج/    رسابل الجاحظ 4 الرسابل  الكالمٌة ـ كشاؾ آثار الجاحظ الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر 
 
2811911181الج/    رسابل الجاحظ 4 الرسابل األدبٌة الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر 
 
2811911181الج/    رسابل الجاحظ 4 الرسابل السٌاسٌة الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر 
 
28-1مقر/    ب و األلمرسابل فً الح مقروؾ أحمد محمد   
 
28-6عٌس/    رسابل ومقامات أندلسٌة عٌسى فوزي 
 
2811911181جوؾ/    روالن بارت واألدب جوؾ قانسان 
 
21’066إسم/    روافد المبنى وتؤثٌرها فً المعنى بٌن المعٌارٌة والتطبٌق القرآنً إسماعٌل طالب محمد 
 
28133الز/    روافد النص فً اللؽة و النقد الزبٌدي سعٌد جاسم 
 
28-1سام/    روابع من قصابد أحمد شوقً 4 أمٌر الشعراء سامر محً الدٌن 
 
28-1بدي/    روابع الشعر المعاصر بدٌوي أنس 
 
28-1بدي/    روابع الشعر الحدٌث بدٌوي أنس 
 
28-31حسن/    روابع اإلعجاز فً القصص القرآنً 4 دراسة فً خصابص حسن محمود السٌد 
 األسلوب القصصً المعجز    
 
28-39عكا/    روابع جبران خلٌل جبران عكاشة ثروت 
 
28-8شكس/   إنجلٌزي -روابع شكسبٌر 4 تاجر البندقٌة عربً شكسبٌر ولٌم   
 
28131لوب/    روح اإلجتماع 4 رسالة لوبون ؼوستاؾ 
 
28-31علً/    روح اإلسالم علً سٌد أمٌرة 
 
23218الر/    روضة الفصاحة الرازي أبً عبد هللا بن أبً بكر 
 
23218الر/    روضة الفصاحة الرازي أبً عبد هللا محمد بن أبً بكر 
 
28-1بود/    سؤم بارٌس 4 قصابد نثر بودلٌر شارل 
 
28-09شوا/    زمن المكان 4 قصص شوار الخٌر 
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21’06توا /     زمن الفعل فً اللؽة العربٌة قرابنه وجهاته 4 دراسات فً النحو توامة عبد الجبار 
 العربً    
 
28-1بٌض/    صالة لبداٌة السقٌع بٌضون عباس 
 
28133الم/     صالت بٌن العرب والفرس و الترك المصري حسٌن مجٌب 
 
28-01818زٌد/    صالح الدٌن األٌوبً زٌدان جرجً 
 
28-0تزا/    سالس ونوجة 4 رواٌة تزاؼارت براهٌم 
 
281331بهً /    طالبع المقارنة فً األدب العربً الحدٌث بهً عصام 
 
23218الؾ/   833سإال و جواب فً البالؼة  الفقً سعد كرٌم   
 
21’41 28133ساس/    صناعة المصطلح فً اللسان العربً نحو مشروع تعرٌب ساسً عمار 
 المصطلح العلمً من ترجمته إلى صناعته    
 
28-1الش /    صناعة الكتابة عند ضٌاء الدٌن بن األثٌر الشٌخ عبد الواحد حسن 
 
28-01816الح/    صندوق العاج 4 رواٌة الحصان زهٌر بن ناصر 
 
28-39(68نوي/)    سنوات كانت عربٌة نوٌهض عادل 
 
28-1عثم/    LE NIL,ET LA BELLE BRUNE = سمراء النٌل عثمان عماري إنصاؾ 
 
28-01119معل/    سمرقند 4 رواٌة معلوؾ أمٌن 
 
28133هون/     شمس العرب تسطع على الؽرب هونكه زٌؽرٌد 
 
28-01112تٌم/    شمس و لٌل تٌمور محمود 
 
28-31األ/   38سلسلة األحادٌث الصحٌحة و شٌا من فقهها و فوابدها مج1 األلبانً محمد ناصر الدٌن   
 
28-36كور/    سلطان الورقاء و أسس الحكم المثالً كورات حسٌن 
 
28133بنخ/    سلطة النص بن خلٌفة مشري 
 
23218الق/    سلطة النص على دالالت الشكل البالؼً القرعان فاٌز 
 
28133خمر/    سلطة النص فً دٌوان البرزخ و السكٌن للدكتور عبد هللا حمادي خمري حسٌن 
 دراسة نقدٌة :    
 
28الش/    سلطة الكلمة 4 مسالك لدراسة أدب طه حسٌن وفكره الشملً منجً 
 
28-32ؼزو/    زمكانٌة التصمٌم المعاصر ؼزوان معتز عناد 
 
28-39(68مسب/)    سانت آرنو  أو الشرؾ الضابع مسبٌرو فرنسوا 
 
28-09أبو/    صالحٌنً أٌتها الذات 4 مجموعة قصصٌة أبو شوارب سلٌمان محمد علً 
 
28-09تٌم /    زامر الحً تٌمور محمود 
 
28- 01116زدا/    سادة المصٌر 4 رواٌة زدادقة سفٌان 
 
28-1011 6زبد/    شارل و عبد الرحمان زٌدان جرجً 
 
28-89تٌم/    طارق األندلس تٌمور محمود 
 
28-01119الز/    شارع ابلٌس الزاوي امٌن 
 
28-09لبل/    ... شارع روٌال 4 قصة بولٌسٌة كاملة لبالن مورٌس 
 
28-1(938مكا/)    سافو 4 شاعرة الحب و الجمال عند الٌونان مكاوى عبد الؽفار 
 
28-1زٌد/    شاهد الثلث األخٌر 4 شعر زٌدان حسٌن 
 
21’06الح/    شذا العرؾ فً فن الصرؾ الحمالوي الشٌخ أحمد بن محمد 
 
28-31الش/    شذر الذهب من كالم العرب الشمري مانع عٌسى حماد 
 
21’06فره/   161- 132شذور الذهب إلبن هشام النحوي المصري  فرهود محمد السعدي   
 
2811911181آذر/   ثقافة عرب الجاهلٌة و لؽتهمسبل نفوذ الفارسٌة فً  آذر نوش آذرتاش   
 
28-09مفت/    شتاء لكل األزمنة 4 قصص مفتً بشٌر 
 
28133الع /    ضد الذاكرة 4 شعرٌة قصٌدة النثر العباس محمد 
 
28-31أمً/   38ضحى اإلسالم ج أمٌن أحمد   
 
28-31أمً/   30ضحى اإلسالم ج أمٌن أحمد   
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28-01119(883كاو/)    ضجٌج الجبل 4 رواٌة ٌابانٌة كاوباتا ٌاسوناري 
 
28-01116بوج/    ضربة جزاء 4 رواٌة بوجدرة رشٌد 
 
28133الع/    ضروب فً النقد األدبً العربً خالل القرن الثانً و الثالث العوبً رابح 
 للهجرة    
 
23111األ/    طبقات النحوٌٌن و اللؽوٌٌن األندلسً أبً بكر محمد بن الحسن الزبٌدي 
 
28أبن /    طبقات علماء إفرٌقٌة أبن شنب محمد 
 
28133الج /   1طبقات فحول الشعراء 4 ج الجمحً محمد بن سالم   
 
28133الج/   8طبقات فحول الشعراء 4 ج الجمحً محمد بن سالم   
 
23218رضو/    سبع محاضرات حول األسس العلمٌة لكتابة البحث العلمً رضوان عبد القادر محمود 
 
28-39مور/    سبعة أدباء من إفرٌقٌا مور جٌرالد 
 
2111911181بلع/    ضعؾ اللؽة العربٌة فً الجامعات الجزابرٌة ) جامعة تٌزي وزو بلعٌد صالح 
 ( نموذجا    
 
21’06118 -31فهم/    شبه الجملة 4 دراسة تركٌبٌة تحلٌلٌة مع التطبٌق على القرآن فهمً سوزان محمد فإاد 
 الكرٌم    
 
28-1بنخ/    سٌن 4 شعر بن خلٌفة مشري 
 
28131سعد/    سجن التفكٌك األسس الفلسفٌة لنقد ما بعد البنٌوٌة سعد هللا محمد سالم 
 
28-01118هٌك /    زٌنب هٌكل محمد حسٌن 
 
28-01118هٌك/    زٌنب 4 مناظر وأخالق رٌفٌة هٌكل محمد حسٌن 
 
28-48 21’01الح/    سٌمٌاء أداء الممثل فً العرض المسرحً المونودرامً الحصناوي سامً 
 
28133عبً/    سٌمٌاء الخطاب الشعري من التشكٌل إلى التؤوٌل 4 قراءات فً عبٌد محمد صابر 
 قصابد من بالد النرجس    
 
28133عبً/    سٌمٌاء الخطاب الشعري من التشكٌل إلى التؤوٌل 4 قراءات فً عبٌد محمد صابر 
 قصابد من بالد النرجس    
 
21’1أنط/    سٌمٌاء القصة العربٌة أنطوان نعمة 
 
21’01شٌب/    سٌمٌابٌات المحكً المترابط 4 سردٌات الهندسة الترابطٌة نحو شٌبانً عبد القادر فهٌم 
ة للرواٌة الرقمٌةنظرٌ      
 
21’01الح/    سٌمٌابٌات التؤوٌل 4 اإلنتاج ومنطق الدالبل الحداوي طابع 
 
21'88بود/    سٌمٌابٌة المركز و الهامش فً األدب العربً المعاصر بودبوز سعٌد 
 
21’01بنك/    سٌمٌابٌة الصورة اإلشهارٌة 4 اإلشهار والتماثالت الثقافٌة بنكراد سعٌد 
 
28-48 28133سال/    سٌمٌولوجٌا المسرح بٌن النص و العرض 4 دراسة تطبٌقٌة على سالم هانً أبو الحسن 
 مسرحً شكسبٌر و الحكٌم    
 
28-8عبد/    سٌمٌوطٌقا اللؽة وتحلٌل الخطاب 4 االعالن التلفزٌونً عبد السمٌع حسنة 
 
21’88بنك/   اٌة الشراع والعاصفة لحناسٌمولوجٌة الشخصٌات السردٌة 4 رو بنكراد سعٌد   
 مٌنة نموذجا    
 
21’06الع/    سٌاق الحال فً كتاب سٌبوٌه 4 دراسة فً النحو و الداللة العوادي أسعد خلؾ 
 
21’06الع/    سٌاق الحال فً كتاب سٌبوٌه 4 دراسة فً النحو و الداللة العوادي أسعد خلؾ 
 
28-8حدا/    صحبة لصوص النار 4 حوار مع كتاب عالمٌٌن حداد جمانة 
 
28-1حدا/    صحبة لصوص النار 4 حوارات مع كتاب عالمٌٌن حداد جمانة عطا هللا 
 
28-36زٌا /    صدى الحداثة 4 مابعد الحداثة فً زمنها القدم زٌادة رضوان حودت 
 
28-01116األ/   8سٌد قرٌش 4 رواٌة ج   
 
28133الخ /     سٌد قطب 4 األدٌب الناقد الخباص عبد هللا عوض 
 
28-31األ/   31صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
 
28-31األ/   38صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
 
28-31األ/   30صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
 
28-31األ/   39صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
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28-31األ/   38صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
 
28-31األ/   36صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
 
28-31األ/   31صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
 
28-31األ/   32صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
 
28-31األ/   33صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
 
28-31األ/   13صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
 
28-31األ/   11صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
 
28-31األ/   18صحٌح البخاري مج األبٌاري إبراهٌم   
 
28-31أبً/   8ج-1ن المصطفى جصحٌح سن أبى داود سلٌمان   
 
28-39الو /    سٌر مشابخ المؽرب الوسانً أبً الربٌع 
 
28-1عبد/    شجر اللٌل عبد الصبور صالح 
 
23218الث/    سحر البالؼة و سر البراعة الثعلبً ابو منصور 
 
428133 28-0أحم/    سحر السرد 4 دراسات فً القصة والرواٌة العربٌة أحمد فابق مصطفى 
 
28-1الج/    سٌر الشعر الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث الجنوبً أسماء بنت عبد العزٌز 
 
28-39عبا/    سٌرة مجاهدة مخطاري مرٌم 
 
28-39الح/الح/    سٌرة األمٌر عبد القادر بن التهامً الحاج مصطفى 
 
28-39بقط/    سٌرة الملك بٌبرس 4 سٌرة بقطاش مرزاق 
 
28-39لنت/   1شجرة الحضارة 4 رسالة ج لنتون رالؾ   
 
28-39لنت/   8شجرة الحضارة 4 رسالة ج لنتون رالؾ   
 
28-39لنت/   0شجرة الحضارة 4 رسالة ج لنتون رالؾ   
 
28-39اله /     سٌرة بنً هالل 4 الجزء األول 4 ملحمة الهاللً أبو زٌد 
 
28-39اله /     سٌرة بنً هالل 4 الجزء الثانً الهاللً أبو زٌد 
 
28-39(368الص/)    شخصٌات فكرٌة وأدبٌة 4 هذه مواقفنا من ثورة التحرٌر الصدٌق محمد الصالح 
 الجزابرٌة    
 
28-40 28133الش/    شخصٌة المثقؾ فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة الشاذلً عبد السالم 
 
28133علً/   ً التراث العربًشخصٌة المرأة ف محمد أحمد ٌحٌى   
 
21’80سعً/    سٌكولوجٌا األدب 4 الماهٌة و االتجاهات سعٌد سعاد جبر 
 
21’80سعً/    سٌكولوجٌا األدب 4 الماهٌة و اإلتجاهات سعٌد سعاد جبر 
 
21’80زبد/    سٌكولوجٌة المدرس 4 دراسة وصفٌة تحلٌلٌة زبدي ناصر الدٌن 
 
28-438018 21’80الس/    سٌكولوجٌة اللؽة و الطفل السٌد عبد الحمٌد سلٌمان 
 
28-38018كرك/    سٌكولوجٌة طفل ما قبل المدرسة 4 نمو، مشكالت، مناهج وواقع كركوش فتٌحة 
 
28-38018كرك/    سٌكولوجٌة طفل ما قبل المدرسة 4 نمو، مشكالت، مناهج وواقع كركوش فتٌحة 
 
28-431 21’06صال/   د الستارصالح البناء عب   صٌػ المبالؽة فً التعبٌر القرآنً 
 
28133نصر/    طٌؾ البحتري فً ضوء النقد الحدٌث نصر هللا هانً 
 
28-39بنذ/    سٌؾ بن ذي ٌزن بن ذي ٌزن سٌؾ 
 
28-01116(683عزا/)    طٌور الجبل عزالدٌن مختار 
 
28-01119بقط/    طٌور فً الظهٌرة 4 رواٌة بقطاش مرزاق 
 
23218الخ/    سر الفصاحة الخفاجً أبً محمد عبد هللا بن محمد بن 111 
 
23218الخ/    سر الفصاحة الخفاجً أبً محمد عبد هللا بن محمد بن 111 
 
21’061الخ/    سر اإلعراب الخوٌسكً زٌن كامل 
 
21’06الص/    صراع األنماط اللؽوٌة 4 دراسة فً بنٌة الكلمة العربٌة الصراٌرة رانٌا سالم سالمة 
 
28131رٌك/    صراع التؤوٌالت 4 دراسات هٌرمٌنوطٌقٌة رٌكول بول 
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23218ٌوس/   اد المحدثٌن للشعرطرابق المعانً 4 قراءة فً فهم طابفة من النق ٌوسؾ عادل حسٌنً   
 و البالؼة    
 
2111911181الس/    طرابق التدرٌس العامة وتنمٌة التفكٌر السامرابً هاشم 
 
28-38018كبر/    طرابق التدرٌس والتؤلٌؾ فً أدب األطفال والناشبة 4 القصص كبرٌت سمٌر محمد 
استثمارات تربوٌة حدٌثة -التعلٌمٌة القصٌرة      
 
2111911181الو/    طرابق تدرٌس األدب والبالؼة والتعبٌر بٌن النظرٌة والتطبٌق الوابلً سعاد عبد الكرٌم 
 
21’061الب/    شرح ملحة اإلعراب البصري أبً محمد القاسم بن علً بن محمد111 
 
21’06الم/   31شرح ألفٌة ابن معطً مج1 الموصلً عبد العزٌز بن جمعة   
 
21’06الم/   صلً عبد العزٌز بن جمعةالمو  38شرح ألفٌة ابن معطً مج1   
 
28-41 28133الً/   1شرح نقابض جرٌر و الفرزدق 4 ج1 الٌزٌدي أبً عبد هللا   
 
28-28133441الً /   8شرح نقابض جرٌر و الفرزدق 4 ج1 الٌزٌدي أبً عبد هللا   
 
28-41 28133الً/   0فرزدق 4 ج1شرح نقابض جرٌر و ال الٌزٌدي أبً عبد هللا   
 
28133الش/   1شرح مقامات الحرٌري مج1 الشرٌسً أبً العباس   
 
28133الش/   8شرح مقامات الحرٌري مج1 الشرٌسً أبً العباس   
 
28133الش/   0شرح مقامات الحرٌري مج1 الشرٌسً أبً العباس   
 
28-31الم/    شرح موجز لمنظومة  عقٌدة العوام المرزوقً أحمد 
 
23111نهر/    شرح اللمحة البدرٌة فً علم اللؽة العربٌة إلبن هشام األنصاري نهر هادي 
1ج      
 
23111نهر/   8شرح اللمحة البدرٌة فً علم اللؽة العربٌة ج نهر هادي   
 
28-40  28133صال/    سرد اآلخر 4 األنا و اآلخر عبر اللؽة السردٌة صالح صالح 
 
21’06الص/   هللا محمدبن محمدالصنهاجً عبد    شرح األجرومٌة 
 
2813صبر  /    شرح المرزوقً 4 النظرٌة واإلجرءات صبرة أحمد 
 
28-31الم/   1شرح األصول الخمسة ج المعتزلً عبد الجبار   
 
28-31الم/   8شرح األصول الخمسة ج المعتزلً عبد الجبار   
 
28-1الم /   لعالءأحمد بن عبد هللا بن 111المعري أبً ا   شرح اللزومٌات 
 
21’06الم/   1شرح المكودي على ألفٌة ابن مالك 4 ج1 المكودي أبً زٌد عبد الرحمن بن علً   
 
21’06الم/   8شرح المكودي على ألفٌة ابن مالك 4 ج1 المكودي أبً زٌد عبد الرحمن بن علً   
 
28-41 28133الزو/    شرح المعلقات السبع  الحسنالزوزنً إبن عبد هللا 
 
28-41 28133الز/    شرح المعلقات السبع الزوزنً إبن عبد هللا حسن 
 
28-41 28133الت/    شرح المعلقات العشر التبرٌزي أبً زكرٌا ٌحً بن علً 
 
28-41  28133الش/    شرح المعلقات العشر وأخبار شعرابها الشنقٌطً أحمد بن األمٌن 
 
21’06الن/   1شرح المفصل 4 مجلد النحوي بن ٌعٌش   
 
21’06الن/   8شرح المفصل 4 مجلد النحوي بن ٌعٌش   
 
21’06الن/    شرح المفصل 4 فهارس النحوي بن ٌعٌش 
 
21’06الم/   1شرح المفصل للزمخشري 4 مج1 الموصلً موفق الدٌن   
 
21’06الم/   8شرح المفصل للزمخشري 4 مج1 الموصلً موفق الدٌن   
 
21’06الم/   0شرح المفصل للزمخشري 4 مج1 الموصلً موفق الدٌن   
 
21’06الم/   0شرح المفصل للزمخشري 4 مج1 الموصلً موفق الدٌن   
 
21’06الم/   9شرح المفصل للزمخشري 4 مج1 الموصلً موفق الدٌن   
 
21’06الم/   8شرح المفصل للزمخشري 4 مج1 الموصلً موفق الدٌن   
 
21’06م/ال   6شرح المفصل للزمخشري 4 مج1 الموصلً موفق الدٌن   
 
21’06األ/    شرح التصرٌح علً التوضٌح أوالتصرٌح بمضمون التوضٌح فً األزهري خالد بن عبدهللا 
31النحو مج      
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21’06األ/    شرح التصرٌح علً التوضٌح أوالتصرٌح بمضمون التوضٌح فً األزهري خالد بن عبدهللا 
38النحو مج      
 
21’06األ/    شرح التصرٌح علً التوضٌح أوالتصرٌح بمضمون التوضٌح فً األزهري خالد بن عبدهللا 
30النحو مج      
 
21’06ابن/   1ابد وتكمٌل المقاصد ج1شرح التسهٌل 4 تسهٌل الفو ابن مالك جمال الدٌن   
 
21’06ابن/   8شرح التسهٌل 4 تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد ج1 ابن مالك جمال الدٌن   
 
21’06ابن/   0شرح التسهٌل 4 تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد ج1 ابن مالك جمال الدٌن   
 
428133 28-0بنا/    سرد الجسد و ؼواٌة اللؽة 4 قراءة فً السرد األنثوي و تجربة بن الساٌح األخضر 
 المعنى    
 
21’06الش/    شرح الكافٌة الشافٌة 4 الجزء األول جمال الدٌن أبً عبد هللا محمد بن عبد ا111 
 
21’06الش/    شرح الكافٌة الشافٌة 4 الجزء الثالث جمال الدٌن أبً عبد هللا محمد بن عبد هللا 
 
21’06الش/    شرح الكافٌة الشافٌة 4 الجزء الثانً جمال الدٌن أبً عبد هللا محمد بن عبد هللا 
 
21’06الش/    شرح الكافٌة الشافٌة 4 الجزء الرابع جمال الدٌن أبً عبد هللا محمد بن عبد هللا 
 
21’06الش/   هارسشرح الكافٌة الشافٌة 4 ف جمال الدٌن أبً عبد هللا محمد بن عبد هللا   
 
21’06عبد/   9ج-1شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك 4 )ج عبد الحمٌد محمد محً الدٌن  ) 
 
28-31الح/   31شرح ثالثٌات اإلمام أحمد مج الحنبلً محمد السفرنً   
 
28-31الح/   38شرح ثالثٌات اإلمام أحمد مج الحنبلً محمد السفرنً   
 
28-28أبً /   الجزءاألول-شرح دٌوان أبً النواس  أبً نواس الحسن بن هانً   
 
28-28أبً /   الجزءالثانً-شرح دٌوان أبً النواس  أبً نواس الحسن بن هانً   
 
28-28الش/    شرح دٌوان أبً القاسم الشابً الشابً أبو القاسم 
 
28-28الش/    شرح دٌوان أبً القاسم الشابً الشابً أبو القاسم 
 
28-28عطً/    شرح دٌوان أبً تمام عطٌة شاهٌن 
 
28-28عكا/    شرح دٌوان األخطل عكاري سوزان 
 
28-28الب/   1شرح دٌوان البحتري مع مقدمة فً سٌرته و شعره 4 ج1 حاوي إٌلٌا   
 
28-28الب /   8الجزء -شرح دٌوان البحتري مع مقدمته فً سٌرته و شعره حاوي إٌلٌا   
 
28-28طري /    شرح دٌوان علً محمود طه طرٌفً محمد نبٌل 
 
28-28طري/    شرح دٌوان علً محمود طه طرٌفً محمد نبٌل 
 
21’06األ/    شرح قطر الندى وبل الصدى األنصاري جمال الدٌن ابن هشام 
 
21’06الم/    شرح عٌون اإلعراب المجاشعً أبً الحسن 
 
28-48 28-31الم  /   اإلسالمً الوسٌطسردٌات العصر العربً  الموسً محسن جاسم   
 
28-48 28133لفت/    سردٌة النص األدبً لفتة ضٌاء ؼنً 
 
28-48 28133لفت/    سردٌة النص األدبً لفتة ضٌاء ؼنً 
 
21’06ولو/   1طرٌق النحو" ولوٌل كامل جمٌل  " 
 
28-1الر/    صرٌع الؽوانً مسلم بن الولٌد 4 حٌاته وشعره الرباعً عبد القادر 
 
28-31الق/    شرٌعة اإلسالم 4 خلودها وصالحها للتطبٌق فً كل زمان ومكان القرضاوي ٌوسؾ 
 
28-1خٌز/    شرق الجسد 4 شعر خٌزار مٌلود 
 
2111911181إسم/    طرق تدرٌس اللؽة العربٌة إسماعٌل زكرٌا 
 
28-09بوش/    زرقة على سواد 4 مجموعة قصصٌة بوشٌخً شٌخ 
 
28-39الب/   فرادالبستانً فإاد أ   طرفة و لبٌد 4 المعلقتان 
 
28-0بنً /    شطحات لمنتصؾ النهار 4 نصوص على طرٌقة الحٌاة و الموت بنٌس محمد 
 
28-48 28133بنا/    سطوة المكان و شعرٌة القص فً رواٌة ذاكرة الجسد 4 دراسة بن الساٌح األخضر 
 فً تقنٌات السرد    
 
28-31الخ/    زكاة النقود الورقٌة المعاصرة الخالدي محمود 
 
28-0محؾ/    زقاق المدق محفوظ نجٌب 
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28131كٌس /    سقراط 4 مسؤلة الجدل كٌسٌدٌس ثٌوكارٌس 
 
28-31بوخ/    (طقس أنزار فً منطقة خراطة )بجاٌة بوخنوؾ شهٌرة 
 
28-39أمً/    زعماء اإلصالح فً العصر الحدٌث أمٌن أحمد 
 
2111911181الق/    طعن النحاة و اللؽوٌٌن فً لؽات العرب القواسمة قاسم خلٌل 
 
28133بال/    شظاٌا النقد و األدب 4 دراسات أدبٌة بالل عمارٌة 
 
28-1عزو/    شعابر المنفى 4 شعر عزوق عبد الرحمان 
 
428133 28-1(368حبا/)    شعر أبً مدٌن التلمسانً 4 الرإٌا والتشكٌل حبار مختار 
 
28-41 28133حٌد/    شعر أبً القاسم الشابً 4 دراسة أسلوبٌة حٌدر فرٌد عوض 
 
28-1بري /     شعر مفدي زكرٌا 4 دراسة وتقوٌم بري حواس 
 
28133الؾ/   قراء وصفً للنموذجشعر النقاد 4 است الفٌفً عبد هللا بن أحمد   
 
28-1الح/    شعر الجاهلٌة و شعراإها الحسٌن قصً 
 
28-1حسب/    شعر الطبٌعة فً األدبٌن الفاطمً واألٌوبً 4 القرن السادس حسب هللا بهاء 
 نموذجا    
 
28-41 28133ضٌؾ/    شعر الزهد فً العصر العباسً ضٌؾ عبد الستار محمد 
 
428133 28-1الع/   ي هناء جوادالعٌساو   شعر الؽزل فً العصر األموي 4 دراسة فً ثنابٌات الشكل 
 والمضمون    
 
28-1مهد/    شعر الؽزوات أٌام الرسول صلى هللا علٌه وسلم 4 أؼراضه مهداوي محمد 
 وخصابصه الفنٌة    
 
28-1مهد/    شعر الؽزوات أٌام الرسول صلى هللا علٌه وسلم 4 أؼراضه مهداوي محمد 
 وخصابصه الفنٌة    
 
28-39توؾ/    شعر بدر شاكر السٌات 4 دراسة فنٌة و فكرٌة توفٌق حسن 
 
28-41 28133ضٌؾ/    شعر سابق بن عبد هللا البربري ضٌؾ بدر 
 
28-41 28133ضٌؾ/    شعر طرٌح بن اسماعٌل الثقفً ضٌؾ بدر 
 
28-16الب /   المطلب 4 جمع و تحقٌق و دراسةشعر صفٌة بنت عبد  البسٌونً محمد أبو المجد علً   
 
428133 28-1بود/    شعر عز الدٌن المناصرة 4 بنٌاته وبعده الرعوي دراسة نقدٌة بودرٌك محمد 
 
28-1حجا /      شعر و موشحات الوزٌر ابن زمرك األندلسً حجاجً حمدان 
 
428133 28-1روم/    شعرنا القدٌم و النقد الجدٌد رومٌة وهب أحمد 
 
428133 28-1ملح/    شعرنا القدٌم والنقد األجنبً ملحم ابراهٌم أحمد 
 
28-1عبد/    شعراء ما بعد الدٌوان 4 )الجزء االول عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم 
 
28-1عبد/    شعراء ما بعد الدٌوان 4 )الجزء الثانً عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم 
 
28 -1أبو/    اضبشعراء الجٌل الؽ أبو جبٌن عطا محمد   
 
28-1( 68الز/)    شعراء الجزابر فً العصر المعاصر الجزء األول الزاهري محمد الهادي السنوسً 
 
28-41 28133الش/    شعرالثورة عند مفدي زكرٌا 4 دراسة فنٌة تحلٌلٌة الشٌخ صالح ٌحً 
 
28-1خضر/    شعرٌة النصوص 4 مقاربات جمالٌة خضر محمد 
 
28-1حٌد/   رٌة المرأة و أنوثة القصٌدة 4 قراءة فً شعر نزار قبانًشع حٌدوش أحمد   
 
428133 28-8مون/    شعرٌة المشهد فً اإلبداع األدبً مونسً حبٌب 
 
428133 28-8مون/    شعرٌة المشهد فً اإلبداع األدبً مونسً حبٌب 
 
428133 28-1ملح/    شعرٌة المكان قراءة فً شعر مانع سعٌد العتٌبة ملحم إبراهٌم أحمد 
 
428133 28-1حمر/    شعرٌة االنزٌاح 4 دراسة فً جمالٌات العدول حمر العٌن خٌرة 
 
28133رشا/   دراسة اجناسٌة الدب-شعرٌة االجناس االدبٌة فً االدب العربً رشام فٌروز   
 نزار قبانً    
 
28-41 28133إسم/     شعرٌة االستهالل عند أبً نواس 4 دراسة فً بنٌة التناسب إسماعٌل حسن 
 النصً    
 
21’88الش/    شعرٌة الترجمة 4 الملحمة الٌونانٌة فً األدب العربً الشرقاوي عبد الكبٌر 

 
 الصفحة     



 
 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
428133 28-1صال/    : شعرٌة التفاصٌل أثر رٌتسوس فً الشعر العربً المعاصر صالح فخري 
 دراسة ومختارات    
 
28133إبر/    شعرٌة الحداثة 4 دراسة إبراهٌم عبد العزٌز 
 
28-8عزا/    شعرٌة الخطاب السردي عزام محمد 
 
28-8عمً/    شعرٌة الخطاب السردي 4 سردٌة الخبر عمٌش عبد القادر 
 
423218 28-8الح/    شعرٌة الخطاب فً التراث النقدي و البالؼً الحمٌري عبد الواسع 
 
28-40  28133الز/    شعرٌة الرواٌة العربٌة 4 بحث فً أشكال تؤصٌل الرواٌة العربٌة الزمرلً فوزي 
 ودالالتها    
 
428133 28-0حلً/    شعرٌة الرواٌة الفانتاستٌكٌة حلٌفً شعٌب 
 
428133 28-0حلً/   ٌبحلٌفً شع   شعرٌة الرواٌة الفانتاستٌكٌة 
 
28-01133روم    شعرٌة السرد فً التراث 4 دراسة فً كتاب االعتبار البن منقد رومٌة احمدعبدالعظٌم 
 
28-1الق/    شعرٌة الشعر القعود عبد الرحمان بن محمد 
 
28-41  28133بوع/    شعرٌة الكنعنة 4 )تجلٌات األسطورة فً شعر عزالدٌن بوعدٌلة ولٌد 
 (المناصرة    
 
28133فتح/    شعرٌة القراءة و التؤوٌل فً الرواٌة الحدٌثة فتحً بوخالفة 
 
28133بوخ/    شعرٌة القراءة والتؤوٌل فً الرواٌة الحدٌثة بوخالفة فتحً 
 
28133كنو/   ٌة المعاصرة 4 درسة أسلوبٌةشعرٌة القصٌدة العرب كنونً محمد العٌاشً   
 
28133ترك/    شعرٌة الؽموض فً الخطاب النقدي العربً المعاصر بٌن تركً أمحمد مصطفى 
 إشكالٌة الوعً والوعً المضاد    
 
28-01133كٌس/    شعرٌة الفضاء الروابً كٌسنر جوزٌؾ 
 
28133الك/    شعرٌة طه وادي 4 رإى نقدٌة الكردي عبد الرحٌم 
 
28-11 33موح/    شعرٌة عباس محمود العقاد بٌن التنظٌر و التاصٌل موحتات إدرٌس 
 
21’480 28-38018ندا/    صعوبات التعلم ندا أحمد عواد 
 
28-39عبا /    صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبً عبادة عبد اللطٌؾ 
 
28-39ؼان/    : صفحة من تارٌخ الخالفة العباسٌة فً ظل دولة الممالٌك ؼانم حامد زٌان 
 الخلٌفة المستعٌن باهلل العباسً سلطان الدٌار المصرٌة    
 
28-1شعب/    زفٌر الكبت 4 نصوص شعرٌة شعبانً عامر 
 
28-1الك/    سفر األلباء فً الشعر و الشعراء الكبٌسً طراد 
 
28-39جور/    طفولتً جوركً مكسٌم 
 
23116إبر/    صفوة العروض إبراهٌم عبد العلٌم 
 
28-0دمو/    زهرة زعتر 4 سٌرة وطن و إمراة دمون ناردٌن 
 
28-0فضل/    شهرزاد تبوح بشجونها فضل صالح 
 
28-1الس/    شهوة األجنحة السمان ؼادة 
 
21'09الح/    شهوة االصوات التناظر الصوتً فً العربٌة الحسانً عادل نذٌر بٌري 
 
428133 28-0أشه/    زواٌا ظلٌلة فً رواٌات نجٌب محفوظ أشهبون عبد المالك 
 
21’06ٌوس/    شواهد الشعراء المخضرمٌن فً التراث النحوي 4 توثٌق ودراسة ٌوسؾ مجدي ابراهٌم 
 
28-39(68بنق /)    صوت الجزابر فً الفكر العربً الحدٌث )اعالم111وقضاٌا 111و بن قٌنة عمر 
ؾمواق      ) 
 
28-41 28133عبً/    صوت الشاعر الحدٌث 4 دراسة عبٌد محمد صابر 
 
21’06أبو/    صور األمر فً العربٌة بٌن التنظٌٌر و اإلستعمال أبوتاكً سعود بن ؼازي 
 
28-8الح/     صورة المرأة فً مسرح توفٌق الحكٌم الحدٌدي عبد اللطٌؾ محمد السٌد 
 
28-431 28133األ/    صورة المرأة فً الموروث الشعبً بٌن واقعٌة ألؾ لٌلة ولٌلة األعجم فاطمة صالح 
 ورومانسٌة السٌر الشعبٌة" سٌرة الملك سٌؾ بن ذي ٌزن    
 "إنموذجا    
 
428133 28-0الج/    صورة المرأة فً رواٌات نجٌب محفوظ الواقعٌة الجمالً سناء طاهر 
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428133 28-0الص/    صورة المرأة فً رواٌات سحر خلٌفة الصمادي وابل علً 
 
28-38018عكر/    صورة الطفولة فً الشعر العربً المعاصر عكروش سلٌمة 
 
28133نبا/    صورة بخٌل الجاحظ الفنٌة بن أمبٌرٌك أحمد بن محمد 
 
21’481 28درو/    سوسٌولوجٌا األدب والرواٌة دروش فضٌلة فاطمة 
 
28-01113عال/    طوق الحمام عالم رجاء 
 
28-1بنح/    طوق الحمامة فً األلفة و األالؾ بن حزم أبو محمد 
 
28-09األ /    طوق الحمامة فً االلفة واالالؾ األندلسً ابن حزم 
 
28-09األ /    طوق الٌاسمٌن 4 رسابل فً الشوق و الصبابة و الحنٌن األعرج واسٌنً 
 
2811911181عبد/    شوقً ضٌؾ وتارٌخ األدب العربً عبد الشافى مصطفى مصطفى 
 
428133 28-1عٌس/    كلمات 4 مفدي زكرٌا فً ذاكرة الصحافة الوطنٌة عٌسى وموسى محمد 
 
28133بنً/    كالم الجسد بنٌس محمد 
 
28-090ابن/   ن المقفعاب   كلٌلة و دمنة 
 
28-090بٌد/    كلٌلة و دمنة بٌدبا الفٌلسوؾ الهندي 
 
21’1الً/    كلٌات النص نحو مقاربة لسانٌة أل ٌونس هانً صبري 
 
28-8شكس/    كلٌوباترا 4 مسرحٌة فً خمسة فصول شكسبٌر ولٌم 
 
28-39الش/    كلٌوبترا و عصرها الشام ٌوسؾ شلب 
 
28-1محم/    كؤس سوداء 4 شعر محمدي نصٌرة 
 
28-01119الس/    كان الجرح1111و كان ٌاما كان السابحً محمد األخضر عبد القادر 
 
28-1أنز/    كابنات الورق 4 شعر أنزار نجٌب 
 
28131الػ/    كتاب محك النظر الؽزالً أبو حامد 
 
21’06الل/    كتاب مراتب النحوٌٌن اللؽوي أبً الطٌب 
 
28الع/    كتاب أسباب الظفر و االنتصار العاقري أحمد 
 
23218الج/    كتاب أسرار البالؼة الجرجانً أبً بكر عبد القاهر بن عبد ال111 
 
2111911181األ/    كتاب أسرار العربٌة األنباري أبً البركات 
 
21’010180األ/    كتاب المإتلؾ و المختلؾ األزدي ابن سعٌد 
 
21’010إبن/    كتاب األلفاظ 4 أقدم معجم فً المعانً إبن السكٌت ٌعقوب بن اسحاق 
 
23218األ/    كتاب األضداد األنباري محمد بن القاسم 
 
21’081اله/    كتاب األزهٌة فً علم الحروؾ الهروي علب بن محمد النحوي 
 
28-1األ/   13كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   11كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1األ/   18كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   10كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   19كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1األ/   18كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   12كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1األ/   13كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1األ/   8كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   81كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   88كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   80كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   89كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   88كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
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28-1اال/   0كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1األ/   9كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1األ/   8كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1األ/   6كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1األ/   2كتاب األؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
21’06ابن/    كتاب األفعال ابن القوطٌة 
 
28-1األ/   1كتاب االؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   16كتاب االؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   11كتاب االؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   83كتاب االؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   1كتاب االؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
28-1اال/   3كتاب االؼانً مجلد األصفهانً أبً الفرج علً   
 
23111الؾ /     كتاب البلؽة فً تارٌخ أبمة اللؽة الفٌروز آبادي مجد الدٌن 
 
28-31الم/    كتاب التٌسٌر فً أحكام التسعٌر المجٌلدي أحمد سعٌد 
 
28-28الب/   1كتاب الحماسة البصرٌة 4 ج البصري صدر الدٌن على بن أبً الفرج ابن111   
 
28-28الب/   48 جكتاب الحماسة البصرٌة  البصري صدر الدٌن على بن أبً الفرج ابن111   
 
28-28الب/   0كتاب الحماسة البصرٌة 4 ج البصري صدر الدٌن على بن أبً الفرج ابن111   
 
28-28الب/   9كتاب الحماسة البصرٌة 4 ج البصري صدر الدٌن على بن أبً الفرج ابن111   
 
21’010الش/    كتاب الجٌم 4 معجم لؽوي تراثً الشٌبانً أبو عمرو 
 
2811911181الجـ/    كتاب الحٌوان 4 المجلد األول الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر 
 
2811911181الجـ/    كتاب الحٌوان 4 المجلدالثالث الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر 
 
2811911181الجـ/    كتاب الحٌوان 4 المجلدالثانً الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر 
 
2811911181الجـ/    كتاب الحٌوان 4 المجلدالرابع و الفهارس الجاحظ أبً عثمان عمرو بن بحر 
 
28-41 28133الع/    كتاب الصناعتٌن 4 الكتابة والشعر العسكري أبو هالل 
 
21’061بنع/   31كتاب الشعر أو شرح األبٌات المشكلة اإلعراب ج بن عبد الؽفار أبً على الفارسً الحسن ب111   
 
21’061بنع/   38كتاب الشعر أو شرح األبٌات المشكلة اإلعراب ج بن عبد الؽفار أبً علً الفارسً الحسن ب111   
 
28-1ابن/    كتاب الشعر و الشعراء ابن قتٌبة أبً محمد عبد هللا بن مسلم 
 
23116الت/    كتاب الكافً فً العروض و القوافً التبرٌزي الخطٌب 
 
23116الش/   مد بن عبد الملك ب111الشنترٌنً أبً بكر مح   كتاب الكافً فً علم القوافً 
 
21’06أبً/   31كتاب الكافٌة فً النحو 4 ج1 أبً عمر جمال الدٌن   
 
21’06أبً/   8+ج11كتاب الكافٌة فً النحو 4 ج1 أبً عمر جمال الدٌن   
 
428133 28-1الق /   8-1كتاب العمدة فً نقد الشعر و تمحٌصه 4 ج1 القٌروانً ابو علً الحسن   
 
21’019الؾ/   31كتاب العٌن مرتبا على حروؾ المعجم  الفراهٌدي الخلٌل بن أحمد   
 
21’019الؾ/   38كتاب العٌن مرتبا على حروؾ المعجم  الفراهٌدي الخلٌل بن أحمد   
 
21’019الؾ/   30ى حروؾ المعجم كتاب العٌن مرتبا عل الفراهٌدي الخلٌل بن أحمد   
 
21’019الؾ/   39كتاب العٌن مرتبا على حروؾ المعجم  الفراهٌدي الخلٌل بن أحمد   
 
23116حرك/    كتاب العروض 4 القصٌدة العربٌة بٌن النظرٌة و الواقع حركات مصطفى 
 
28األ/   31كتاب العقد الفرٌد 4 ج1 األندلسً أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه   
 
28أل/ا   38كتاب العقد الفرٌد 4 ج1 األندلسً أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه   
 
28األ/   30كتاب العقد الفرٌد 4 ج1 األندلسً أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه   
 
28األ/   39كتاب العقد الفرٌد 4 ج1 األندلسً أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه   
 
28األ/   38كتاب العقد الفرٌد 4 ج1 األندلسً أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه   
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28األ/   36كتاب العقد الفرٌد 4 ج1 األندلسً أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه   
 
28األ/   ن عبد ربهاألندلسً أبً عمر أحمد بن محمد ب  31كتاب العقد الفرٌد 4 ج1   
 
28-39الق/    كتاب تارٌخ الوزراء والكتاب والشعراء فً األندلس المعروؾ القٌسى أبً نصر الفتح بن خاقان بن محمد111 
 بمطمح االنفس ومسرح الـتؤنس فً ملح أهل األندلس    
 
23218الجـ/    كتاب دالبل اإلعجاز الجرجانً عبد القاهر 
 
2811911181{33محم/}    كتاب خاص فً تارٌخ األدب العربً القدٌم محمد عادل جابر صالح 
 
21’06الح/    كتاب شذا العرؾ فً فن الصرؾ الحمالوي الشٌخ أحمد بن محمد 
 
21’06الح/    كتاب شذا العرؾ فً فن الصرؾ الحمالوي الشٌخ أحمد بن محمد 
 
28-39بنؤ /   ٌحٌىبن أبً بكر أبً زكارٌاء    كتاب سٌر األبمة و أخبارهم  المعروؾ بتارٌخ أبً زكارٌاء 
 
21’06اإل/   1كتاب شرح كافٌة ابن الحاجب 4 ج1 اإلستراباذي أبً الفضابل ركن الدٌن الحسن   
 
21’06اإل/   8كتاب شرح كافٌة ابن الحاجب 4 ج1 اإلستراباذي أبً الفضابل ركن الدٌن الحسن   
 
28-31خلً/   د الدٌنخلٌل عما   كتابات معاصرة فً السٌرة النبوٌة 
 
28133أبو/    كتابات فً النقد أبوهمام عبد اللطٌؾ 
 
28-39الح/    كتب التراجم فً التراث العربً من بداٌة القرن السابع حتى نهاٌة الحلوجً دالٌا عبد الستار 
 القرن الثانً عشر للهجرة    
 
28-31الق/    كتب إعراب الحدٌث النبوي تعرٌؾ تحلٌل ومتابعة القضاه سلمان محمد 
 
28-38018الك/    كٌؾ نقرأ أدب األطفال الكعبً فاضل عباس 
 
23218أبو/    كٌؾ نقرأ تراثنا البالؼً أبو علً محمد بركات حمدي 
 
2111911181سوي/    كٌؾ تكتب من دون أخطاء سوٌد عبد هللا عبد الحمٌد 
 
23218داي /   تكتب بحثا علمٌا و تنشره كٌؾ داي ر1   
 
339بلع/    XPكٌفٌة تشؽٌل الكمبٌوتر مع وٌندوز بلعٌد م1ش 
 
21’06الر/   1كٌفٌة إعراب الجملة العربٌة 4 كتاب األستاذ فهد ج الراشد فهد سالم خلٌل   
 
21’06الر/   8كٌفٌة إعراب الجملة العربٌة 4 كتاب األستاذ فهد ج الراشد فهد سالم خلٌل   
 
21’06الر/   0كٌفٌة إعراب الجملة العربٌة 4 كتاب األستاذ فهد ج الراشد فهد سالم خلٌل   
 
21’06الر/   9كٌفٌة إعراب الجملة العربٌة 4 كتاب األستاذ فهد ج الراشد فهد سالم خلٌل   
 
21’06الب/    كشؾ المشكل فً النحو البكٌلً أبً الحسن 
 
28-39بنع/   مصطفى بن عبد هللا حاجً خلٌفة  1كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون 4 ج   
 
28-39بنع/   8كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون 4 ج بن عبد هللا حاجً خلٌفة مصطفى   
 
28-39بنع/   0كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون 4 ج بن عبد هللا حاجً خلٌفة مصطفى   
 
28-39بنع/   9كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون 4 ج بن عبد هللا حاجً خلٌفة مصطفى   
 
28-39بنع/   8كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون 4 ج بن عبد هللا حاجً خلٌفة مصطفى   
 
28-39بنع/   6كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون 4 ج بن عبد هللا حاجً خلٌفة مصطفى   
 
28-39بنع/   1)مج 1كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون 4 ج بن عبد هللا حاجً خلٌفة مصطفى  ) 
 
28-39بنع/   8)مج 1كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون 4 ج بن عبد هللا حاجً خلٌفة مصطفى  ) 
 
28-1درو/    كزهر اللوز أو أبعد دروٌش محمود 
 
28-09حٌد/    كسوؾ فً منتص اللٌل 4 قصص حٌدوش أحمد 
 
28-09بقط/    كوزه 4 قصص بقطاش مرزاق 
 
281191118142813بدر/    قمم و نماذج من األدب العربً الحدٌث 4 دراسات تطبٌقٌة بدري عثمان 
      
 
28-01119محؾ/    قلب اللٌل محفوظ نجٌب 
 
28-01116مست/    قلوبهم معنا وقنابلهم علٌنا مستؽانمً أحالم 
 
28-40  28133ٌقط/    قال الراوي 4 البنٌات الحكابٌة فً السٌرة الشعبٌة ٌقطٌن سعٌد 
 
30(00جري/)    -قاموس  المصطلحات التجارٌة واإلقتصادٌة والمالٌة 4 انجلٌزي جرٌح منً 
عربً-فرنسً      
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21’4019 28-8عٌد/    قاموس منهجً لدارسً الفنون فً الوطن العربً 4 أعالم و عٌد كمال الدٌن 
 مصطلحات المسرح األروبً    
 
21’019عبد/   عربً -قاموس نوبل 4 عربً عبد هللا بسام   
 
21’019شدي/   فرنسً -قاموس نوبل 4 عربً شدٌاق ك   
 
21’019شدي/   فرنسً -عربً -فرنسً  -قاموس نوبل 4 عربً شدٌاق ك   
 
21’019شات/   إنجلٌزي -قاموس نوبل 4 عربً شاتٌال م   
 
21’019شات/   عربً -إنجلٌزي  -إنجلٌزي -قاموس نوبل 4 عربً شاتٌال م   
 
21’019شدي/   عربً -قاموس نوبل 4 فرنسً  شدٌاق ك   
 
21’019حجا/    قاموس مصطلحات النقد األدبً المعاصر حجازي سمٌر سعٌد 
 
21’010بنم/    قاموس مصطلحات التحلٌل السٌمٌابً للنصوص 4 عربً ـ بن مالك رشٌد 
 إنجلٌزي ـ فرنسً    
 
21’010الس/    قاموس األدب العربً الحدٌث السكوت حمدي 
 
21’4019 28-31خلً/   اإلسالم -المسٌحٌة -قاموس األدٌان الكبرى الثالث الٌهودٌة خلٌل نور الدٌن   : 
عربً -إنجلٌزي      
 
2’01918’0101988دكر/    قاموس األضداد الكبٌر دكر منجً 
      
 
30(09حقً/)   عربً-قاموس المصطلحات الحقوقٌة والتجارٌة 4 فرنسً  حقً ممدوح   
 
  ( 21’0191288كاز/) ص -قاموس اللؽتٌن العربٌة والفرنسٌة 4 أ كازٌمرسكً   
 
21’019مار/   اموس الحكم و االمثال و األقوال الخالدة 4 )قطرات من ٌنابٌعق مارون ٌوسؾ   
 (الفكر العالمً    
 
21’0191281واك/)    قاموس الطالب 4 عربً فرنسً واكٌم أ 
 
21’01910برن /    قاموس السردٌات برنس جٌرالد 
 
2111911181الن/    قاموس العربٌة بٌن مقاٌٌس الفصاحة إلى ضرورات الحداثة النصراوي الحبٌب 
 
21’0191288الك/   عربً-قاموس ابن سٌنا 4 فرنسً  الكردي محمد شرٌؾ   
 
21’019إست/    قاموس جبران خلٌل جبران إسكندر النجار 
 
21’019إلً/   عربً -قاموس إلٌاس العصري 4 إنجلٌزي إلٌاس أنطوان إلٌاس   
 
28131فخر/    قادة الفكر 4 إبن رشد فٌلسوؾ قرطبة فخري ماجد 
 
28-31ابن/    قاعدة جلٌلة فً التوسل والوسٌلة ابن تٌمٌة 
 
28-1حمد/    قابمة المؽضوب علٌهم حمدي أحمد 
 
28-1حمد/    قابمةالمؽضوب علٌهم حمدي أحمد 
 
428133 28-1ربا/    قراءات أسلوبٌة فً الشعر الجاهلً ربابعة موسى سامح 
 
428133 28-1ربا/    قراءات أسلوبٌة فً الشعر الجاهلً ربابعة موسى سامح 
 
28-31مؽا/   موقؾ-مالمحها-مصادرها-قراءات النحاة األوابل فً المٌزان مؽالسة محمود حسنً   
 العلماء منها    
 
28-1هال/    قراءات فً أوجاع الوطن هالل عبد الوهاب 
 
428133 28-09الم/    قراءات فً المنظور السردي النسوي مناصرة حسٌن 
 
28133زٌا/    قراءات فً األدب و الرواٌة 4 إنه نداء الجنوب زٌادة ؼسان 
 
2811911181جمع/    قراءات فً التنظٌر األدبً و التفكٌر األسلوبً جمعً األخضر 
 
28-1جرا/    قراءات فً الشعر األندلسً جرار صالح 
 
428133 28-1جرا/    قراءات فً الشعر األندلسً جرار محمد صالح 
 
428133 28-1نصر/    قراءات فً الشعر العربً 4 الحدٌث و القدٌم نصر الدٌن هانً 
 
28133ٌوس/    قراءات ورإى فً النقد و األدب عند العرب ٌوسؾ خالد 
 
28133بلع/    قراءة معاصرة تنشد التؽٌٌر بلعٌد صالح 
 
28133ش/ال    قراءة النص األدبً 4 مدخل و منطلقات الشمالً نضال محمد فتحً 
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428133 28-1الد/    قراءة النص الشعري الجاهلً فً ضوء نظرٌة التؤوٌل الدرابسة عاطؾ أحمد 
 
281331عبد    قراءة النص و جمالٌات التلقً 4 بٌن المذاهب الؽربٌة الحدٌثة و عبد الواحد محمود عباس 
 تراثنا النقدي  دراسة مقارنة    
 
28-41 28133ملح/    قراءة اآلخر 4 القصٌدة العربٌة و النظرٌات األجنبٌة ملحم إبراهٌم أحمد 
 
28-41 28133ملح/    قراءة اآلخر 4 القصٌدة العربٌة والنظرٌات األجنبٌة ملحم ابراهٌم أحمد 
 
28-48 28133زبا/    قراءة المسرح زباش سمٌة 
 
28-40  28133هٌن/    قراءة الرواٌة 4 مدخل إلى تقنٌات التفسٌر هٌنكل روجر ب1 
 
28-41 28133الس/    قراءة الشعر وبناء الداللة السٌد شفٌع 
 
28-41 28133مرت/    قراءة جدٌدة للنثر العربً القدٌم من العصر الجاهلً إلى نهاٌة مرتاض محمد 
 العصر األموي    
 
21’09إسم/    قراءة جدٌدة لنظام التكرار فً البناء الصوتً لإلعجاز القرآنً إسماعٌل طالب محمد 
 
28133عام/   لثانٌةقراءة جدٌدة فً نصوص قدٌمة 4 تطبٌقات للسنة األولى وا عامر مخلوؾ   
 جامعٌة    
 
428133 28-1الص/    قراءة جدٌدة فً الشعر الشعبً العربً الصباغ مرسى 
 
28133أبو/    قراءة جدٌدة فً فكر طه حسٌن أبو لٌلة محمد 
 
2811911181أبو/    قراءة فى مصادر اللؽة العربٌة أبوزالل عصام الدٌن عبد السالم 
 
28133خلً/    قراءة فً النص الشعري و النقدي خلٌؾ مً ٌوسؾ 
 
28أبو/    قراءة فً األدب القدٌم أبو موسى محمد محمد 
 
2811911181الس/    قراءة فً األدب العربً الحدٌث 4 نماذج من األدب القصصً و السٌد شفٌع 
 المسرحً    
 
2811911181الم/    قراءة فً األدب اإلسالمً و األموي الموافً محمد عبد العزٌز 
 
28133الج/    قراءة فً تراث الزمخشري الجوٌنً مصطفى الصاوي 
 
28-09دوج/    قرار إمراة 4 مجموعة قصصٌة دوجان رانٌا 
 
28-011-6الص/    قطار الوقت 4 نص فً السٌرة الصالحً شكر حاجم 
 
28-1الػ/     قصابد مجاهدة الؽماري مصطفى محمد 
 
28-1زقا/    قصابد معتقة باألسى 4 شعر زقاري سامٌة 
 
28-1مكا/     قصابد خزفٌة مكارٌا عبد القادر 
 
28-31جري/    قصة القضاء ومبادئ قضٌة الجهاد جرٌشة علً محمد 
 
21’06قال/    قصة اإلعراب 4 األدوات قالنً إبراهٌم 
 
28-09سٌػ/    قصة حب سٌؽال إرٌك 
 
28-39شاب/    قصة حٌاتً شارلً شابلن شابلن شارلً 
 
28-8آرب/     قصة فً اٌركوتسك آربوزوؾ الٌكسً 
 
28-01119بنم/    قضاة الشرؾ 4 رواٌة بن منصور عبد الوهاب 
 
28ممب/    قضاٌا أدبٌة مجموعة من الباحثٌن 
 
428 21’88مند/   الذاتٌة وقضاٌا أخرى قضاٌا أدبٌة 4 نهاٌة الرواٌة وبداٌة السٌرة مندلٌسون دانٌال   
 مترجمة    
 
28133الش/    قضاٌا أدبٌة ومذاهب نقدٌة الشٌخ حمدي 
 
28133الق/    قضاٌا النقد األدبً بٌن النظرٌة والتطبٌق القاسمً محمد 
 
28133عال/    قضاٌا النقد األدبً و البالؼة فً كتاب عٌار الشعر فً ضوء عالونه شرٌؾ راؼب 
 النقد الحدٌث    
 
28133الخ/    قضاٌا النقد العربً القدٌم و الحدٌث الخلٌل سحر سلٌمان 
 
28133ؼطا /    قضاٌا النقد العربً قدٌمها و حدٌثها ؼطاشة داود 
 
23111صفا/    قضاٌا التشكٌل فً الدرس اللؽوي فً اللسان العربً صفا فٌصل إبراهٌم 
 
428133 28-1مرت/   ٌات 4 متابعة وتحلٌل ألهم قضاٌا الشعر المعاصرةقضاٌا الشعر مرٌاض عبد الملك   

 
 الصفحة 33  



 
 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
28131زٌد/   1قضاٌا العصر فً أدب أبً العالء المعري ج زٌدان عبد القادر   
 
28131زٌد/   8قضاٌا العصر فً أدب أبً العالء المعري ج زٌدان عبد القادر   
 
28133أبو/    قضاٌا اإلبداع الفنً 4 دراسات تحلٌلٌة فً النقد العربً القدٌم أبو شوارب محمد مصطفى 
 
23218اٌو/    قضاٌا بالؼٌة أٌوب بثٌنة 
 
28-1عما /    قضاٌا شعرٌة عمارة إخالص فخري 
 
28133كبه/   فً النقد االدبًقضاٌا  كبها حمزة محفوظ   
 
21’98علً/    قضاٌا فً اللؽة واللسانٌات وتحلٌل الخطاب علً محمد محمد ٌونس 
 
23111الن/    قضاٌا فً الدرس اللؽوي رمضان النجار نادٌة 
 
28الج /   صراع الحضارات -قضاٌا فً الفكر المعاصر 4 العولمة  الجابري محمد عابد   - 
الدٌموقراطٌة و نظام القٌم -التسامح  -العودة الى األخالق       - 
 الفلسفة و المدٌنة    
 
23111عسر/    قضاٌا فً تعلٌم اللؽة العربٌة وتدرٌسها عسر عبد الباري حسنى 
 
21’1الم/    قضاٌا إبستمولوجٌة فً اللسانٌات المالخ امحمد 
 
21’1الم/    قضاٌا إبستمولوجٌة فً اللسانٌات المالخ امحمد 
 
28حما /    قضاٌا إشكالٌة فً الفكر العربً المعاصر 4 بحوث و مناقشات حمادي سمدون 
 الندوة الفكرٌة التً نظمها المجتمع العلمً العراقً    
 
281331زلط/    قضاٌا و إتجاهات األدب المقارن زلط أحمد 
 
21’011الو/   فظ و المعنى و نظرٌة الشعر عند العرب من األصولقضٌة الل الودرنً أحمد   
هـ 4 المجلد األول1إلى القرن       
 
21’010الو/    قضٌة اللفظ و المعنى و نظرٌة الشعر عند العرب من األصول الودرنً أحمد 
هـ 4 المجلد االثان1ًإلى القرن       
 
2111911181دٌن/   ٌة بٌن القدماء و المعاصرٌنقضٌة التصوٌب اللؽوي فً العرب دٌن العربً   
 
28133ملو/    "قصٌدة النثر "بحث فً المفهوم والبنى ملوك رابح سعٌد 
 
28-41 28133الن/    قصٌدة النثر العربٌة 4 التؽاٌر واإلختالؾ الناصر إٌمان 
 
28-1فهم/    قصٌدة التفعٌلة و سماتها المستحدثة فهمً أحمد 
 
21’019الب/    قطر المحٌط 4 أي قاموس مختصر للؽة العربٌة البستانً المعلم بطرس 
 
28-01119عزا/    قصر المطر 4 رواٌة عزام ممدوح 
 
28-0محؾ/    قصر الشوق محفوظ نجٌب 
 
28-31الح /    قصص  األنبٌاء 4 لإلمام الحاؾ أبً الفداء إساعٌل بن كثٌر الحفناوى حبشى فتح هللا 
 
28-38018(68لعر/)    قصص األطفال فً الجزابر 4 دراسة موضوعاتٌة لعرٌط مسعودة 
 
28-09طه/    قصص تمثٌلٌة طه حسٌن 
 
28-09( 368هاش/)    قصص شعبٌة جزابرٌة هاشمً سعٌد 
 
28-31إبر/    قصصنا الشعبً من الرومانسٌة إلى الواقعٌة إبراهٌم نبٌلة 
 
21’06بشر/    قطوؾ من أزاهٌر اللؽة بشر كمال 
 
21’06الن/    قطوؾ من أزاهٌر العربٌة النجار نادٌة رمضان 
 
28-1الع/    قهوة مرة 4 رشفات مابعد منتصؾ اللٌل العلوي حبٌبة 
 
28131بال /     قواعد المنطق الصوري و الرمزي و مناهج البحث العلمً بالروٌن محمد محمد 
 
28-36دور/   تماع 4 بحثقواعد المنهج فً علم اإلج دوركاٌم إمٌل   
 
21’06فٌت/    قواعد النحاة فً مٌزان القرآن الكرٌم فٌتور عمران اسماعٌل 
 
21’06الب/    قواعد النحو العربً فً ضوء نظرٌة النظم البٌاتً سناء حمٌد 
 
21’06الب/    قواعد النحو العربً فً ضوء نظرٌة النظم البٌانً سناء حمٌد 
 
21’06الخ/    قواعد النحو والصرؾ الخوٌسكً زٌن كامل 
 
21’06ناص/    قواعد اللؽة العربٌة ناصؾ حفنً 
 
2111911181ٌوس/    قواعد اللؽة العربٌة 4 دراسة نظرٌة و تطبٌقٌة ٌوسؾ حسنى عبد الجلٌل 
 
 الصفحة  3  



 
 عنوان الوثيقة مؤلف/الجماعة الرقم اإلستداللي ع.النسخ 
 
21’06610إبر/    قواعد اللؽة العربٌة للمتقدمٌن إبراهٌم خلٌل 
 
21’06محم /    قواعد الكتابة العربٌة محمود محمد محً الدٌن أحمد 
 
21’06الش/    قواعد الكتابة العربٌة و اإلنشاء الشٌخ عبد الواحد حسن 
 
2111911181ٌوس /     قواعد قراءة اللؽة العربٌة 4 دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة ٌوسؾ حسنى عبد الجلٌل 
 
21’80الح/    علم نفس اللؽة 4 من منظور معرفً الحمدانً موفق 
 
23218ٌمو/    علم أسالٌب البٌان ٌموت ؼازي 
 
28-31عاط/    علم أصول الفقه المٌسر عاطؾ الزٌن سمٌح 
 
28-31إبر/    علم أصول الفقه اإلسالمً إبراهٌم إبراهٌم عبد الرحمان 
 
231128بحً/    علم لؽة النص 4 نحو آفاق جدٌدة تر1بحٌري حسن 
 
231128بحً/    علم لؽة النص 4 نحو آفاق جدٌدة بحٌري حسن 
 
231128بحً/    علم لؽة النص 4 المفاهٌم و اإلتجاهات بحٌري سعٌد حسن 
 
21’02الن/    علم لؽة النص و األسلوب بٌن النظر و التطبٌق النجار نادٌة رمضان 
 
21’06الو/   الحسن محمدالوراق أبو    علل النحو 
 
21’406 28133الم/    علم النحو العربً 4 رإٌة جدٌدة وعرض نقدي لمفاهٌم المتولً صبري 
 المصطلحات    
 
231128كري/    علم النص كرٌسطٌفا جولٌا 
 
231128كري/    علم النص كرٌسطٌفا جولٌا 
 
21’80دوي/    علم النفس اإلجتماعً 4 أصوله ومبادبه دوٌدار عبد الفتاح محمد 
 
21’02فضل/    علم األسلوب 4 مبادبه و إجراءاته فضل صالح 
 
23218أبو/    علم األسلوبٌة و البالؼة أبو مؽلً سمٌح 
 
21’1مجا/    علم اللسان العربً 4 فقه اللؽة العربٌة مجاهد عبد الكرٌم 
 
21’1مجا/    علم اللسان العربً 4 فقه اللؽة العربٌة مجاهد عبد الكرٌم 
 
21’1عبد/    علم اللسانٌات الحدٌثة 4 نظم التحكم وقواعد البٌانات عبد الجلٌل عبد القادر 
 
23218دحر/    علم األسالٌب العربٌة دحروج محمد محمود 
 
21’1لوم/   كلود -لوم ماري   علم المصطلح 4 مبادئ وتقنٌات 
 
21’1الق/    علم المصطلح 4 أسسه النظرٌة و تطبٌقاته العلمٌة القاسمً علً 
 
21’09الب/    علم األصوات البهنساوي حسام 
 
21’09بشر/    علم األصوات بشر كمال 
 
21’409 28133نهر/    علم األصوات النطقً 4 دراسات  وصفٌة تطبٌقٌة نهر هادي 
 
21’09نهر/   راسات وصفٌة تطبٌقٌةعلم األصوات النطقً 4 د نهر هادي   
 
21’09نهر/    علم األصوات النطقً 4 دراسات وصفٌة تطبٌقٌة نهر هادي 
 
21’09نور/    علم األصوات اللؽوٌة الفونٌتٌكا نور الدٌن عصام 
 
21’09الز/    علم األصوات فً كتب معانً القرآن الزٌدي ابتهال 
 
23218عتً/    علم المعانً عتٌق عبد العزٌز 
 
23218نحل/    علم المعانً نحلة محمود أحمد 
 
23218عطً/    علم المعانً  ودالالت األمر فً القرآن الكرٌم 4 دراسة بالؼٌة عطٌة مختار 
 
23111واؾ/    علم اللؽة وافى علً عبد الواحد 
 
23111عكا/    علم اللؽة 4 مدخل نظري فً اللؽة العربٌة عكاشة محمود 
 
21’80بلع/   الحبلعٌد ص   علم اللؽة النفسً 
 
21’80شمس/   المناهج و 31علم اللؽة النفسً مناهجه و نظرٌاته و قضاٌاه 4 ج1 شمس الدٌن جالل   
 النظرٌات    
 
21’80شمس/   القضاٌا 38علم اللؽة النفسً مناهجه و نظرٌاته و قضاٌاه 4 ج1 شمس الدٌن جالل   
 
281331كما/    علم اللؽة المقارن كمال الدٌن حازم علً 
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21’01الب/    علم اللؽة المعاصر 4 نظرٌة و تطبٌق البزاز توفٌق عزٌز عبد هللا 
 
23111الر/    علم اللؽة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة الراجحً عبده 
 
2111911181حجا/    علم اللؽة العربٌة 4 مدخل تارٌخى مقارن فً ضوء التراث و حجازي محمود فهمً 
 اللؽة السامٌة    
 
23111حجا/    علم اللؽة بٌن التراث و المناهج الحدٌثة حجازي محمود فهمً 
 
21’09بشر/    علم االصوات بشر كمال 
 
231110الم/    علم التناص المقارن 4 نحومنهج عنكبوتً تفاعلً المناصرة عز الدٌن 
 
23218هدا /    علم البٌان هدارة محمد مصطفى 
 
23218عطً/    علم البٌان  و بالؼة التشبٌه فً المعلقات السبع 4 دراسة بالؼٌة عطٌة مختار 
 
23218دٌز/    علم البٌان 4 بٌن النظرٌات و األصول دزٌزة سقال 
 
23218عبد/   لرازق الشٌخ علىعبد ا   علم البٌان وتارٌخه 
 
21’48 2818ٌون/    علم التخاطب اإلسالمً 4 دراسة لسانٌة لمناهج علماء األصول ٌونس علً محمد محمد 
 فً فهم النص    
 
23218عطً/    علم البدٌع 4 ودالالت االعتراض فً شعر البحتري دراسة عطٌة مختار 
 بالؼٌة    
 
23218ٌوس/   سؾ حسنى عبد الجلٌلٌو   علم البدٌع بٌن االتباع واالبتداع 4 دراسة نظرٌة فً شعر الخنساء 
 
21’88عبد/    علم الترجمة فن الترجمة والتنوع الثقافً عبد ربه محمود أمٌن 
 
28-31الم/    علم التفسٌر و مناهج المفسرٌن المرسى كمال الدٌن عبد الؽنى 
 
28131الر/    علم الجمال بٌن الفلسفة واإلبداع الربضً جمٌل 
 
21’01ؼٌر/    علم الداللة ؼٌرو بٌار 
 
21’01عمر /    علم الداللة عمر أحمد مختار 
 
21’01منق/    علم الداللة منقور عبد الجلٌل 
 
21’01جرم/    علم الداللة جرمان كلود 
 
21’01جرم/    علم الداللة جرمان كلود 
 
21’01منق/    علم الداللة 4 أصوله ومباحثه فً التراث العربً منقور عبد الجلٌل 
 
21’01بوز/    علم الداللة 4 التؤصٌل و التفصٌل بوزوادة حبٌب 
 
21’01حٌد/    علم الداللة 4 دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة حٌدر فرٌد عوض 
 
21’01لوش/    علم الداللة 4 دراسة و تطبٌق لوشن نور الهدى 
 
21’01عٌس/    علم الداللة النظرٌة و التطبٌق عٌسى فوزي 
 
21’01نهر/    علم الداللة التطبٌقً فً التراث العربً نهر هادي 
 
21’01نهر/    علم الداللة التطبٌقً فً التراث العربً نهر هادي 
 
21’01محس/     ( علم الداللة عند العرب ) فخر الدٌن الرازي محسن محً الدٌن 
 
21’01/فاخ    علم الداللة عند العرب 4 دراسة مقارنة مع السٌمٌاء الحدٌثة فاخوري عادل 
 
21’01محس/    علم الداللة عند العرب 4 فخر الدٌن الرازي نموذجا محسب محً الدٌن 
 
21’06الم/    علم الصرؾ الموسى نهاد 
 
21’066عكا/    علم الصرؾ المٌسر عكاشة محمود 
 
21’066’09عبد/    علم الصرؾ الصوتً عبد الجلٌل عبد القادر 
 
21’066’09عبد/    علم الصرؾ الصوتً عبد الجلٌل عبد القادر 
 
21’066الم /    علم الصرؾ العربً 4 أصول البناء و قوانٌن التحلٌل المتولى صبري 
 
21’06إبر/    علم الصرؾ بٌن النظرٌة و التطبٌق إبراهٌم مجدي إبراهٌم 
 
28-41 28133الم/    علم الشعرٌات 4 قراءة مونتاجٌة فً أدبٌة األدب المناصرة عز الدٌن 
 
21’09الب/    علم الصوت العربً فً ضوء الدراسات الصوتٌة الحدٌثة البرٌسم قاسم 
 
28-8الن/    علم الكالم 4 عرض ونقد النجار عامر 
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428131 281331أبا/    علم الكالم اإلسالمً 4 دراسة نقدٌة مقارنة أبا زٌد صابر عبده 
 
23116ٌوس/    علم القافٌة عند القدماء و المحدثٌن 4 دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة ٌوسؾ حسنى عبد الجلٌل 
 
23116ٌوس/    علم القافٌة عند القدماء و المحدثٌن 4 دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة ٌوسؾ حسنى عبد الجلٌل 
 
23116عاي/    علم العروض عٌش خلٌل ٌاسٌن 
 
23116ٌوس/    علم العروض 4 دراسة ألوزان الشعر، و تحلٌل واستدراك حسنً ٌوسؾ 
 
23116اله/    علم العروض الموسٌقً الهبار حمد عبد هللا 
 
23116الع/    علم العروض الشعري فً ضوء العروض الموسٌقً العبد عبد الحكٌم 
 
23116أبو/    علم العروض و محاوالت التجدٌد أبو علً محمد توفٌق 
 
23116معو/    علم العروض وموسٌقى الشعر معوض سلٌمان 
 
23116عتً/    علم العروض والقافٌة عتٌق عبد العزٌز 
 
23116عتً/    علم العروض والقافٌة عتٌق عبد العزٌز 
 
23116ثوي/    علم العروض والقوافً ثوٌنً حمٌد آدم 
 
23116أبو/    علم العروض وتطبٌقاته 4 منهج تعلٌمى مبسط أبو شوارب محمد مصطفى 
 
21’81صبو/    SOCIOLINGU ISTICS = علم اإلجتماع اللؽوي صبولسكً برنار 
 
21’81الز/   اإلجتماع الصناعً والمهنً 4 نماذج تطبٌقٌة علم الزٌات كمال عبد الحمٌد   
 
21’81فرح/    علم إجتماع األدب فرح محمد سعٌد 
 
21’81الب/    علم إجتماع األدب 4 النظرٌة والمنهج والموضوع البدوي محمد علً 
 
23116مار/    علما العروض و القافٌة مارون جورج 
 
28-09بنه/    ظالل جزابرٌة 4 قصص قصٌرة وتمثٌلٌتان بن هدوقة عبد الحمٌد 
 
28-01111ؼاء/    ظالل على النافذة ؼابب طعمه فرمان 
 
21'061(68عبد/)    عالمات االعراب للعالمة الطٌب المهاجً الجزابري عبد الرحمن 
 
28131صال/    عالقة المنطق باللؽة عند فالسفة المسلمٌن صالح حسن بشٌر 
 
28133الش/    عناصر اإلبداع الفنً فً شعر عنترة الشعراوي ناهد 
 
23218بود/    عناصر الوظٌفة الجمالٌة فً البالؼة العربٌة بودوخة مسعود 
 
21’401 21’1شدي/    عناصر تحقٌق الداللة فً العربٌة 4 دراسة لسانٌة شدٌد صابل رشدي 
 
21’09الد/    عناصر صوتٌات موجات الكالم الدفوجد بٌتر 
 
28-40  28133علو/    عنؾ المتخٌل الروابً فً أعمال إمٌل حبٌبً علوش سعٌد 
 
23111لوس /    عنؾ اللؽة لوسركل جان جاك 
 
28-39الػ /    عنوان الدراٌة 4 فٌمن عرؾ من العلماء فً المابة السابعة ببجاٌة الؽبرٌنً أبً العباس أحمد بن أحمد 
 
28-439 28-1رضو/   محمود طه شاعر الجندول و شعره المجهولعلً  رضوان محمد   
 
28-09ونً/    على الشاطا اآلخر ونٌسً زهور 
 
28-1الش/    على العتبة الشادي صالح 
 
28-0بور/    على حافة الهواٌة بوردٌك ٌوجٌن 
 
28-01116بور/    على حافٌة الهاوٌة بوردٌك بوجبن 
 
28-1الخ/     عمر أبو رٌشة 4 قٌثارة الخلود الخٌر هانً 
 
28-39عبا/    عمر بن أبً ربٌعة فً الخطاب النقدي العربً الحدٌث عباس شادان 
 
28-39(68خرؾ/)    عمر بن قدور الجزابري خرفى صالح 
 
28-39ناص /    عمر راسم 4 المصلح الثابر ناصر محمد 
 
23218قاس/   و البٌان و المعانًعلوم البالؼة 4 البدٌع  قاسم محمد أحمد   
 
23218ربً/    علوم البالؼة العربٌة محمد ربٌع 
 
21’09الض/    علوم الصوتٌات عند ابن سٌنا الضالع محمد صالح 
 
28-31شحا/    علوم القرآن شحاتة عبد هللا محمود 
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28-31الن/    علوم القرآن الكرٌم النمر عبد المنعم 
 
28133بوط/    عالم أبو العٌد دودو القصصً 4 دراسة موضوعاتٌة بوطالبً حفصة 
 
428133 28-0كري/    عالم أحالم مستؽانمً الروابً كرٌزم ربٌسة موسى 
 
428133 28-0كري/    عالم أحالم مستؽانمً الروابً كرٌزم ربٌسة موسى 
 
28-40  28133كاص/    عالم النص 4 دراسة بنٌوٌة فً األدب القصصً كاصد سلمان 
 
28-1ٌوس /    عالم المرأة فً الشعر الجاهلً ٌوسؾ حسنى عبد الجلٌل 
 
28131دون/    عالم الجمال و الخٌال دوناهٌر فرانسٌس 
 
28-39حما/    ؼابرٌٌل ؼارسٌا ماركٌز حمادي عبد هللا 
 
28-39حما/    ؼابرٌٌل ؼارسٌا ماركٌز  رابد االوقعٌةالسحرٌة حمادي عبد هللا 
 
28-0منا/    عابرو اللٌل مناصرٌة عمر 
 
28-09حوح/    ؼادة أم القرى وقصص أخرى حوحو أحمد رضا 
 
28-01116دٌم/    عاصفة النار 4 رواٌة دٌمٌل نلسون 
 
21’1الم/   السجع -التضاد  -المشترك اللفظً  -ظاهرات لؽوٌة 4 الترادؾ  المعتوق أحمد محمد  . 
 دراسات نقدٌة و مسارد    
 
21’1عرا/    ظاهرة اللبس فً العربٌة 4 جدل التواصل و التفاصل عرار مهدي أسعد 
 
23111عرا/    ظاهرة اللبس فً العربٌة 4 جدل التواصل و التفاضل عرار مهدي أسعد 
 
28-441 28133الح/    ظاهرة المحافظة فً الشعر الجاهلً 4 رإٌة تنظٌرٌة تطبٌقٌة الحدٌدي عبد اللطٌؾ محمد السٌد 
 على ضوء النقد األدبً    
 
23218الؾ/    ظاهرة االجتزاء فى العربٌة الفرنوانى هانىء 
 
423111 28-31عبد/    ظاهرة التؤوٌل و صلتها باللؽة عبد الؽفار أحمد 
 
21’06جاد/    ظاهرة التقارض فً الدرس النحوي جاد الكرٌم عبد هللا أحمد 
 
21’41 28133بلو/    ظاهرة التعاقب اللؽوي فً لؽة الصحافة الرٌاضٌة بلولً فرحات 
جا\جرٌدة"الهداؾ"أنمو      
 
21’066الر/    ظاهرة الشذوذ فً الصرؾ العربً الرفاٌعة حسٌن عباس 
 
21’06الر/    ظاهرة العدول عن المطابقة فً العربٌة الرافعٌة حسٌن عباس 
 
21’06ٌاق/    ظاهرة اإلعراب فً النحو العربً و تطبٌقها فً القرآن الكرٌم ٌاقوت أحمد سلٌمان 
 
28-31عبا/    ؼذاء الجنان بثمر الجنان 4 محاضرات فً علوم القرآن عباس فضل حسن 
 
28-01818زٌد/    عذراء قرٌش زٌدان جرجً 
 
28-01خلً/    عباد الشمس 4 تكملة الصبار خلٌفة سحر 
 
23211الب/    عتبات الكتابة 4 بحث فً مدونة محمد صابر عبٌد النقدٌة البٌاتً سوسن 
 
28133بوه/    عتبات القول 4 دراسات فً النقد ونظرٌة األدب بوهرور حبٌب 
 
28-16ضٌؾ/   إما-إٌزٌس11تنهض من نومها  -عبد العزٌز شرؾ و نبع الحب 4  ضٌؾ شوقً   
لن ٌعود -حب أو ال حب      ... 
 
28-01819ولد/    ؼثٌان الؽابب 4 رواٌة ملد ٌوسؾ مصطفى 
 
28-39عبد/   هـ038-هـ081عبقرى اللؽوٌٌن 4 أبو الفتح عثمان بن جنً  عبد الؽفار حامد محمد هالل   
1مج1      
 
28-39عبد/   هـ038-هـ081عبقرى اللؽوٌٌن 4 أبو الفتح عثمان بن جنً  عبد الؽفار حامد محمد هالل   
8مج1      
 
21’406 21’01أبو/    عبقرٌة النثر العربً 4 دراسة لؽوٌة تحلٌلٌة فً كتاب"اإلشارات عبد الطٌؾ أبو زٌد أٌمن علً 
 "اإللهٌة    
 
28خفا/    عبقرٌة اإلبداع األدبً 4 أسبابه وظواهره خفاجى محمد عبد المنعم 
 
28-1الع/    عٌار الشعر العلوي محمد أحمد بن طباطبا 
 
28-31ابن/    عجابب علوم القرآن ابن الجوزي 
 
28-01816فرع/    عٌد المٌالد فرعون مولود 
 
28-1محم/    ؼجرٌة 4 مجموعة شعرٌة محمودي نصٌرة 
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28الد/   كتاب الحرب-( كتاب السلطان 8ج-1)ج1عٌون األخبار 4 مج الدٌنوري أبً محمد عبد هللا بن مسلم بن111   
 كتاب السإدد-    
 
28الد/   كتاب الحوابج -( كتاب اإلخوان9-0)ج8عٌون األخبار 4 مج الدٌنوري أبً محمد عبد هللا بن مسلم بن111  - 
فهارس الكتاب-كتاب النساء -كتاب الطعام       
 
28-41 28133الج/   )المعلقات السبع( عرض جدٌد 1عٌون الشعر العربً القدٌم 4 ج1 الجندي على   
 وشرح وتحلٌلؾ و دراسة بؤسلوب حدٌث    
 
28-41 28133الج/   )االمفضلٌات( عرض جدٌد 8عٌون الشعر العربً القدٌم 4 ج1 الجندي على   
 وشرح وتحلٌلؾ و دراسة بؤسلوب حدٌث    
 
28-41 28133الج/   )المفضلٌات( عرض جدٌد 0عٌون الشعر العربً القدٌم 4 ج1 الجندي على   
 وشرح وتحلٌل و دراسة بؤسلوب حدٌث    
 
28-41 28133الج/   )االمفضلٌات( عرض جدٌد 9ربً القدٌم 4 ج1عٌون الشعر الع الجندي على   
 وشرح وتحلٌل و دراسة بؤسلوب حدٌث    
 
28-41 28133الج/   )المفضلٌات( عرض جدٌد 8عٌون الشعر العربً القدٌم 4 ج1 الجندي على   
 وشرح وتحلٌل و دراسة بؤسلوب حدٌث    
 
21’41 21'80محا/    عٌوب الكالم فً التراث اللؽوي العربً محاسٌس صهٌب سلٌم 
 
2111911181الً/    ؼرابب اللؽة العربٌة الٌسوعً األب رفابٌل نخلة 
 
28-09جبر/    عرابس المروج جبران خلٌل جبران 
 
28-01119وطا/    عرس بؽل 4 رواٌة وطار الطاهر 
 
28-8عطو/    عرق المدٌنة 4 مسرحٌة عطوش مجٌد 
 
28-09جبر/    عرق وبداٌات من حرؾ الٌاء جبرا إبراهٌم جبرا 
 
28-1دٌد/    ؼرفة اآلن 4 شعر دٌدانً رضا 
 
23116الع/   8عروض الشعر العربً  قراءة نقدٌة توثٌقٌة 4 المعطٌات ج العلمً محمد   
 
23116إبر/    عروض الشعر العربً 4 تحلٌل وتطبٌق إبراهٌم محمود خلٌل 
 
23116الع/   1عروض الشعر العربً قراءة نقدٌة توثٌقٌة 4 الدواوٌن ج العلمً محمد   
 
28133أبو/    عز الدٌن المناصرة ؼابة األلوان واألصوات أبو لبن زٌاد 
 
2813342818زعر/    ؼسان كنفانً جمالٌات السرد فً الخطاب الروابً زعرب صبٌحة عودة 
 
28داغ/   برالٌة للحداثةعصر النهضة 4 مقدمات لٌ داؼر شربل   
 
28-09عٌش/    عطر الشٌطان 4 مجموعة قصصٌة عٌشونة محمد 
 
28-39الس/    عظماإنا فً التارٌخ السباعً مصطفى 
 
28-1عمً/    عفوا سؤحمل قدري وأسٌر عمٌش عبد القادر 
 
28-31أمً/   1ظهر اإلسالم 4 ج1 أمٌن أحمد   
 
28-31أمً/   9ج1 - 1ظهر اإلسالم 4 ج1 أمٌن أحمد   
 
28-31الم/    عولمة اللؽة والتارٌخ وفق المنظور القرآنً و مسطرته لؽة آدم المدرس عالء الدٌن 
 ....ولؽة القرآن واثرها فً لؽات العالم    
 
28-8محم/    ؼوما محمود مصطفى 
 
28-40 28133شوق/    ؼواٌة الرواٌة 4 دراسات فً الرواٌة العربٌة شوقً بدر ٌوسؾ 
 
28-41 28133حسب/    ظواهر أدبٌة فً الشعر العربً القدٌم والمعاصر حسب هللا بهاء 
 
2111911181كما/    ظواهر لؽوٌة جدٌدة فً اللؽة العربٌة كمال الدٌن حازم علً 
 
28-41 28133الع/   األموي ظواهر فنٌة فً الشعر العالم إسماعٌل أحمد   
 
28133جنً/    عودة إلى خطاب الحكاٌة جنٌت جٌرار 
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28-1شلب/   31فن النثر الحدٌث 4 )تحلٌل مقاالت و قصص قصٌرة( ج1 شلبً عبد العاطً   
 
21’02ثوي/    فن األسلوب 4 دراسة و تطبٌق عبر العصور األدبٌة ثوٌنً حمٌد آدم 
 
28-8بدي/    فن المسرح بدٌر حلمً 
 
28133الح/    فن المقال فً ضوء النقد االدبً الحدٌدي عبد اللطٌؾ محمد السٌد 
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28-1الح/    فن المقامات باألندلس 4 نشؤته و تطوره و سماته الحسٌنً قصً عدنان سعٌد 
 
28131نجم/    فن المقالة نجم محمد ٌوسؾ 
 
28-1(68بنق/)    فن المقامة فً األدب العربً الجزابري بن قٌنة عمر 
 
28-1باب/    فن المقالة و الخاطرة فً أدب عبد المجٌد لطفً بابان ستار مصطفى محمد 
 
23218حسً/    فن البالؼة حسٌن عبد القادر 
 
23218حسً/    فن البدٌع حسٌن عبد القادر 
 
28-8الح/    فن الخطابة الحوفً أحمد محمد 
 
281331الح/)    فن الحوار و المناظرة فً األدبٌن الفارسً و العربً فً العصر الحمزاوي محمد عبٌد 
 الحدٌث 4 دراسة مقارنة    
 
23116الج/    فن الرجز 4 فً العصر العباسً الجوهري رجاء السٌد 
 
28-1(26211لج/)ا    فن الرقوش فى الشعر األندلسى 4 العصر الؽرناطى نموذجا الجمل إٌمان 
 
28-39عبا/    فن السٌرة عباس إحسان 
 
28133العـ/    فن السخرٌة فً أدب الجاحظ من خالل كتاب " التربٌع و التدوٌر العوبً رابح 
 "و البخالء" و الحٌوان "    
 
28-41  28133عبا/    فن الشعر عباس إحسان 
 
28-1عبا/    فن الشعر عباس إحسان 
 
28-8بشر/    فن الكالم بشر كمال 
 
21’06ٌاق/   األخطاء -عالمات الترقٌم-فن الكتابة الصحٌحة 4 قواعد اإلمالء ٌاقوت محمود سلٌمان   
مختارات من الشعر -لؽة اإلعالنات الصحفٌة -اللؽوٌة الشابعة      
 والنثر    
 
23211خلً/    فن الكتابة و التعبٌر خلٌل إبراهٌم 
 
28-1صبً/    فن الكتابة و التعبٌر صبٌح ابراهٌم 
 
23211فضل/    فن الكتابة و التعبٌر فضل عاطؾ محمد 
 
23211الب/    فن الكتابة وأشكال التعبٌر البكور حسن فالح 
 
28-1صبً/    فن الكتابة والتعبٌر صبٌح إبراهٌم 
 
23211خلً/    فن الكتابة والتعبٌر خلٌل إبراهٌم 
 
28-40 28133الش/    فن القص فً النثر األندلسً الشناوي على الؽرٌب محمد 
 
23218الس/    فن القول بٌن البالؼة العربٌة و أرسطو السٌد شفٌع 
 
28-1شلب/     فن اإلنشاء 4 اإلبداعً والوظٌفً شلبً عبد العاطً 
 
28-41 28133الخ/    فن الوصؾ فً الشعر الجاهلً الخطٌب علً أحمد 
 
28-1(33جبر/)    فنون النثر األدبً فً آثار لسان الدٌن ابن الخطٌب 4 المضامٌن جبران محمد مسعود 
1والخصابص األسلوبٌة ج1      
 
28-1(33جبر/)   امٌنفنون النثر األدبً فً آثار لسان الدٌن ابن الخطٌب 4 المض جبران محمد مسعود   
8والخصابص األسلوبٌة ج1      
 
28-1صال/    فنون النثر فً األدب العباسً صالح محمود عبد الرحٌم 
 
28133شلب/    فنون األدب 4 دراسة تطبٌقٌة للشعر فً عصوره المختلفة و شلبً عبد العاطً 
 المقال و القصة القصٌرة    
 
281331شلب/    فنون األدب الحدٌث بٌن األدب الؽربً و االدب العربً شلبً عبد العاطً 
 
2811911181(331الم/)    فنون األدب العباسً 4 دراسات فً الشعر والرسالة والحكاٌة المولى باسم ناظم سلٌمان 
 ....والمقامة    
 
2111911181رات/   التطبٌق فنون اللؽة العربٌة و أسالٌب تدرٌسها بٌن النظرٌة و راتب قاسم عاشور   
 
28-1الخ /    فنون الكتابة األدبٌة لطلبة الثانوٌة الدولٌة الخطٌب خلٌل 
 
28-8سال/    فنون العرض المسرحً و مناهج البحث سالم أبو الحسن عبد الحمٌد 
 
28131عبد/    فلسفة المجاز بٌن البالؼة العربٌة و الفكر الحدٌث عبد البدٌع لطفً 
 
28133مون/   بمونسً حبٌ   فلسفة المكان فً الشعر العربً 4 قراءة موضوعاتٌة جمالٌة 
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28133مون/    فلسفة المكان فً الشعر العربً 4 قراءة موضوعاتٌة جمالٌة مونسً حبٌب 
 
23111درو /    فلسفة اللؽة عند دونالد داقسن دروٌش بهاء 
 
28131ؼاد/    فلسفة التؤوٌل 4 األصول،المبادىء،األهداؾ ؼادامٌر هانس ؼٌورغ 
 
28-31أبو /    فلسفة التؤوٌل 4 دراسة فً تؤوٌل القرآن عند محً الدٌن بن عربً أبو زٌد نصر حامد 
 
428131 28133كري/   ً 4 مصطفى ناصؾ نموذجافلسفة الجمال فً النقد األدب كرٌب رمضان   
 
28131الت/    فلسفة الحداثة الترٌكً فتحً 
 
28131(233181ضٌؾ/)    فلسفة الحضارة فً فكر مالك بن نبً ضٌؾ هللا بشٌر 
 
28131428133عٌد/    فلسفة اإللتزام فً النقد األدبً بٌن النظرٌة و التطبٌق عٌد رجاء 
 
28131دول/    فلسفة كانط النقدٌة دولوز جٌل 
 
28-1ظري/    فاكهة الجمر 4 شعر ظرٌؾ رابح 
 
2811911181إبن/    فاكهة الخلفاء و مفاكهة الظرفاء إبن عربشاه 
 
21’06الد/    فتح اللطٌؾ للبسط و التعرٌؾ الدالبً محمد بن محمد بن أبً بكر 
 
21’066بنؤ/   بسط و التعرٌؾ 4 كتاب نفٌسفتح اللطٌؾ فً التصرٌؾ على ال بن أبً حفص عمر   
 فٌه أبحاث دقٌقة فً فن الصرؾ للطلبة و المتخصصٌن    
م1331هــ ــ          
 
28-39عبد/    فترة التكوٌن فً حٌاة الصادق األمٌن عبد الكرٌم خلٌل 
 
28-39ؼار /    فً  سبٌل حوار الحضارات 4 مع مقدمة من المإلؾ خاصة ؼارودي روجه 
بٌةبالطبعة العر      
 
23218عنا /    فً مناهج البحث و تحقٌق النصوص عنانً زكرٌا 
 
28-48  28-0عٌل/   دراسة -فً مناهج تحلٌل الخطاب السردي  عٌالن عمر   - 
 
28-09تشً/    فً منزل األرملة 4 قصص تشٌخوؾ أنطون 
 
28-41 28133عبد/    فً ماهٌة النص الشعري ، اطاللة اسلوبٌة من نافذة التراث عبد العظٌم محمد 
 النقدي    
 
28133428-1الص/    فى نقد الشعر العربً المعاصر 4 دراسة جمالٌة الصباغ رمضان 
 
28131شعب/    فً نقد الفكر األسطوري و الرمزي 4 أساطٌر ورموز وفولكلور شعبو أحمد دٌب 
 فً الفكر اإلنسانً    
 
28133مرت/    فً نظرٌة النقد 4 متابعة ألهم المدارس النقدٌة المعاصرة ورصد مرتاض عبد الملك 
 لنظرٌاتها    
 
28ماض/    فً نظرٌة األدب ماضً شكري عزٌز 
 
28ماض/    فً نظرٌة األدب ماضً شكري عزٌز 
 
28133موا/    فً نظرٌة األدب من قضاٌا الشعر و النثر فً النقد العربً موافى عثمان 
8الحدٌث 4 ج      
 
28133موا/   4 من قضاٌا الشعر والنثر فً النقد االدبً 1فً نظرٌة األدب ج1 موافى عثمان   
 القدٌم    
 
231128خلً/    فً نظرٌة األدب وعلم النص 4 بحوث وقراءات خلٌل إبراهٌم 
 
28ماض/    فً نظرٌة االدب ماضً شكري عزٌز 
 
21’88ؼٌن/    فً نظرٌة الترجمة 4 إتجاهات معاكسة ؼٌنتٌسلر إدوٌن 
 
28-40 28133مرت/    فً نظرٌة الرواٌة 4 بحث فً تقنٌات السرد مرتاض عبد الملك 
 
28-40  28133الق/   و البنىفً نظرٌة الوصؾ الروابً 4 دراسة فً الحدود  القسنطٌنً نجوى الرٌاحً   
 المرفلوجٌة و الداللٌة    
 
28الخ/    فً أدب صدر اإلسالم والعصر األموى الخوٌسكً زٌن كامل 
 
28133عٌس/    فً مصادر األدب عٌسى فوزي 
 
2111911181نبو/   النحو -فً أساسٌات اللؽة العربٌة 4 الكتابة اإلمالبٌةوالوظٌفٌة نبوي عبد العزز   
فوابد لؽوٌة -الوظٌفً      
 
28-40 28133عطا/    فً مشكالت السرد الروابً 4 قراءة أخالقٌة فً عدد من عطا نعٌسة جهاد 
 .... النصوص و التجارب الروابٌة    
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21’06بلع /    فً أصول النحو بلعٌد صالح 
 
28-8عبد/    فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم عبد الرحمن طه 
 
28133الح/    فً آفاق الكالم وتكلم النص الحمٌري عبد الواسع 
 
28133بوح/    فً المناهج النقدٌة المعاصرة بوحسن أحمد 
 
23218بلع/    فً المناهج اللؽوٌة و المنهجٌة بلعٌد صالح 
 
23111بلع/    فً المناهج اللؽوٌة و إعداد األبحاث بلعٌد صالح 
 
28133عبد/    فً النثر العربً 4 قضاٌا و فنون و نصوص عبد العال محمد ٌونس 
 
21’06علً/    فً النحو المقارن بٌن العربٌة و العبرٌة علٌان سٌد سلٌمان 
 
21’06إٌا/    فً النحو العربً 4 دروس وتطبٌقات إٌاد عبد المجٌدإبراهٌم 
 
21’06ر/ مط    فً النحو و تطبٌقاته مطرجً محمود 
 
21’02مصل/    فً النص األدبً 4 دراسات أسلوبٌة إحصابٌة مصلوح سعد عبد العزٌز 
 
28133ضٌؾ/    فً النقد األدبً ضٌؾ شوقً 
 
28133(68طول/)    فً النقد األدبً الجزابري القدٌم طول محمد 
 
28133مصل/    فً النقد اللسانً 4 دراسات ومثاقفات فً مسابل الخالؾ مصلوح سعد عبد العزٌز 
 
28-48 28133هال/    فً النقد المسرحً هالل محمد  ؼنٌمً 
 
28-48 28133هال/    فً النقد المسرحً هالل محمدؼنٌمً 
 
28133سلً /      فً النقد اللؽوي 4 دراسة تقوٌمٌة سلٌم عبد الفتاح 
 
28133عٌس/    فً النقد االدبً عٌسى محمود محمد 
 
28133خلً/    فً النقد التطبٌقً خلٌل عماد الدٌن 
 
28133عٌد /    فً النقد التطبٌقً 4 قراءة فً أدب توٌفق الحكٌم عٌد رجاء 
 
28133عبد/    فً النقد الحدٌث 4 دراسة فً مذاهب نقدٌة حدٌثة و أصولها عبد الرحمن نصرت 
 الفكرٌة    
 
28133عبد/    فً النقد الحدٌث 4 دراسة فً مذاهب نقدٌة حدٌثة و أصولها عبد الرحمن نصرت 
 الفكرٌة    
 
28133(831خلً/)    فً النقد اإلسالمً المعاصر خلٌل عماد الدٌن 
 
28133خلً/    فً النقد و النقد األلسنً خلٌل إبراهٌم 
 
128 433 28-1الػ/    فً النقد و التحقٌق الؽماري مصطفى محمد 
 
28133الػ/    فً النقد والتحقٌق الؽماري مصطفى محمد 
 
28131مرز/    فً النظرٌة األدبٌة و الحداثة مرزوق حلمً علً 
 
28-40 28133جٌر/    فً النظرٌة السردٌة 4 رواٌة الحً الالتٌنً مقاربة جدٌدة جٌران عبد الرحٌم 
 
28-31الط/   ن الكرٌمفً النفس و القرآ الطوٌل عزت عبدالعظٌم   
 
2111911181بلع/    فً النهوض باللؽة العربٌة بلعٌد صالح 
 
28133نجا/    فً األدب األندلسً 4 بحوث فً نقد الخطاب اإلبداعً نجا أشرؾ محمود 
 
2811911181عبد/    فً األدب األندلسً 4 دراسات وتطبٌقات عبد القادر صالح ٌوسؾ 
 
28-8فتو/    فً األدب المسرحً المعاصر فتوح أحمد محمد 
 
281331428133مكً/    فً األدب المقارن 4 دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة مكً أحمد الطاهر 
 
281331الش/    فً األدب المقارن 4 دراسة تطبٌقٌة مقارنة بٌن األدبٌن العربً و الشوا عبد الداٌم 
 اإلنجلٌزي    
 
2811911181الخ/    فً األدب الحدٌث ونقده 4 عرض و توثٌق و تطبٌق الخطٌب عماد علً سلٌم 
 
28(68بنق/)    فً األدب الجزابري الحدٌث 4 تؤرٌخا1وأنواعا1وقضاٌا11وأعالما بن قٌنة عمر 
 
28(68بنق/)    فً األدب الجزابري الحدٌث تارٌخا11وأنواعا، وقضاٌا11وأعالما بن قٌنة عمر 
 
28الش/    فً األدب القدٌم الشعراوي ناهد 
 
28الج/   المسرح -األدب المقارن  1فً األدب العالمً 4 ج الجوٌنً مصطفى الصاوي   
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28الج/   الشعر 8فً األدب العالمً 4 ج الجوٌنً مصطفى الصاوي   
 
28الج/   السٌرة -الرواٌة -القصة 0فً األدب العالمً 4 ج الجوٌنً مصطفى الصاوي   
 
2811911181عٌس/    فً األدب العباسً عٌسى فوزي 
 
281191118(331عٌس/)    فً األدب العباسً عٌسى فوزي 
      
 
28133(23811الخ/)    فً األدب العباسً و األندلسً 4 دراسات و نصوص الخوٌسكً زٌن كامل 
 
2811911181(68بنس/)    فً األدب العربً الحدٌث بالجزابر 4 الفنون األدبٌة فً آثار بن سمٌنة محمد 
 اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس    
 
28مدا/    فً المركز و الهامش 4 الصراع و التحول و تبادل االدوار مداس أحمد عمار 
 
28-39بلع/    فً المسؤلة األمازٌؽٌة بلعٌد صالح 
 
21’1بوج/    فً اللسانٌات التداولٌة 4 مع محاولة تؤصٌاٌة فً الدرس العربً خلٌفة بوجادي 
 القدٌم    
 
21’1ؼلؾ/    فً اللسانٌات العامة 4 تارخها، طبٌعتها، موضوعها، مفاهٌمها ؼلفان مصطفى 
 
21’09خثً/    فً اللسانٌات العربٌة 4 الصوابت عند فخر الدٌن الرازي خثٌر عٌسى 
 
21’1مصل/    فً اللسانٌات العربٌة المعاصرة 4 دراسات ومثاقفات مصلوح سعد عبد العزٌز 
 
21’1خلً/    فً اللسانٌات و نحو النص خلٌل إبراهٌم 
 
28-8معل/    فً المسرح 4 فً العرض المسرحً 111فً النص معال ندٌم محمد 
 المسرح111ًقضاٌا نقدٌة    
 
23الط/   1فً اللؽة و األدب 4 دراسات وبحوث مج  الطناحً محمود محمد   
 
23الط/   8فً اللؽة و األدب 4 دراسات وبحوث مج  الطناحً محمود محمد   
 
23الخ/    فً اللؽة واألدب الخوٌسكً زٌن كامل 
 
23الخ/    فً اللؽة واألدب الخوٌسكً زٌن كامل 
 
21’88عبد/   وتدقٌق اإلمالء بٌن اإلنسان واآللةفً اللؽة والحاسوب 4 الترجمة  عبده داود   
 
21’01سنا/    فً المعجمٌة و المصطلحٌة سنانً سنانً 
 
2111911181بلع/    ...فً المواطنة اللؽوٌة و أشٌاء أخرى بلعٌد صالح 
 
281331كاظ/    فً االدب المقارن كاظم نجم عبد هللا 
 
23218نحل/    فً البالؼة العربٌة 4 علم المعانً نحلة محمود أحمد 
 
23218هدا/    فً البالؼة العربٌة 4 علم البٌان هدارة محمد مصطفى 
 
23218عتً/    فً البالؼة العربٌة 4 علم البدٌع عتٌق عبد العزٌز 
 
23218عتً /     فً البالؼة العربٌة 4 علم البدٌع عتٌق عبد العزٌز 
 
23218عتً /    زعتٌق عبد العزٌ   فً البالؼة العربٌة 4 علم البدٌع 
 
23218الم/    فً البالؼة العربٌة 4 علم البدٌع المراؼً محمود أحمد حسن 
 
23218مصل/    فً البالؼة العربٌة و األسلوبٌات اللسانٌة 4 آفاق جدٌدة مصلوح سعد عبد العزٌز 
 
21’09بنخ/    فً البنٌة الصوتٌة و االٌقاعٌة بن خوٌة رابح 
 
28-8سرح/    فً التلقً األدبً 4 نحو تصور جدٌد للقراءة سرحان حسن أحمد 
 
28-31الر/    فً التارٌخ اإلسالمً الحدٌث الرٌس محمد ضٌاء الدٌن 
 
28-41  28133موا/   تحلٌل و تقدٌم -فً التذوق األدبً 4 النص الشعري  موافى عثمان   
 
28أوم /    فً التراث و التجاور أوملٌل علً 
 
21’88بنع/    فً الترجمة بن عبد العالً عبد السالم 
 
28-31بور/    فً الثقافة الشعبٌة الجزابرٌة 4 التارٌخ والقضاٌا والتجلٌات بوراٌو عبد الحمٌد 
 
28-01119دٌك/    فً الجبة ال أحد 4 رواٌة دٌك زهرة 
 
28شفً /    فً الحداثة و الخطاب الحداثً شفٌق منٌر 
 
2111911181شلب/    فً الدراسات القرآنٌة و اللؽوٌة 4 اإلمالة فً القراءات و اللهجات شلبً عبد الفتاح اسماعٌل 
 .العربٌة    
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28-8الع/    فً الخطاب السردي 4 نظرٌة قرٌماس العجٌمً محمد الناصر 
 
428133 28-0صال/    فً الرواٌة العربٌة الجدٌدة صالح فخري 
 
428133 28-0ضرغ/    فً السرد الروابً ضرؼام عادل 
 
21’98الح/    فً الطرٌق إلى النص الحمٌري عبد الواسع 
 
28-1الخ/    فً الشعر الجاهلً 4 دراسات و نصوص الخوٌسكً زٌن كامل 
 
428133 28-1مرا/    فً الشعر الحدٌث محمود سامً البارودي 4 دراسة فنٌة مراشدة علً عبد الحمٌد 
 
28-1(68وما/)    فً الشعر الشعبً المعاصر ومان توفٌق 
 
28-1عٌس/    فً الشعر العباسً عٌسى فوزي 
 
28-1الق/    فً الشعر اإلسالمً و األموي القط عبد القادر 
 
28-41 28133الك/    فً الشعرٌة العربٌة 4 قراءة جدٌدة فً نظرٌة قدٌمة الكبٌسً طراد 
 
21' 09بوع/    فً الصوتٌات العربٌة والؽربٌة 4 أبعاد التصنٌؾ الفونٌتٌقً بوعنانً مصطفى 
 ونماذج التنظٌر الفونولوجً    
 
21’09حمً/    فً الصوتٌات الفٌزٌولوجٌة والفٌزٌابٌة حمٌدانً عٌسى واضح 
 
428133 28-1قان/   ان جٌلدر جٌرت جانق   فً القصٌدة العباسٌة 4 دراسات ؼربٌة معاصرة 
 
23116جود/    فً العروض و الشكل البصري 4 قراءة تناصٌة فً الحداثة جودت محمد 
 الشعرٌة العربٌة    
 
23116بكا/    فً العروض و القافٌة بكار ٌوسؾ 
 
28بنط/   إضاءات-فً الفكر العربً النهضوي 4 دراسات ومقاالت بن طالل حسن   
 وشهادات    
 
23111بلع/    فً الهوٌة الوطنٌة بلعٌد صالح 
 
28133الق/    فً بالؼة الضمٌر و التكرار 4 دراسات فً النص العذري القرعان فاٌز عارؾ 
 
2811911181(331ربً/)    فً تارٌخ األدب العربً الحدٌث ربٌع محمد أحمد 
 
28133ضرغ/    فً تحلٌل النص الشعري ضرؼام عادل 
 
21’1أبو/    فً تداولٌة الخطاب األدبً 4 المبادئ و اإلجراء أبو زٌد نواري سعودي 
 
231110عوا/    فً تحقٌق النص 4 انظار تطبٌقٌة نقدٌة فً مناهج تحقٌق عواد معروؾ بشار 
 المخطوطات العربٌة    
 
28-01133ملح/   راهٌم أحمدملحم إب   فً تشكل الخطاب الروابً 4 سمٌحة خرٌس 4 الرإٌة و الفن 
 
28133ملح/    فً تشكٌل الخطاب الروابً 4 سمٌحة خرٌس الرإٌة و الفن ملحم إبراهٌم 
 
28-1133الع/    فً تقنٌات التشكٌل الشعري و اللؽة الشعرٌة العذاري ثابر 
 
28133الع/    فً حداثة النص الشعري 4 دراسات نقدٌة العالق علً جعفر 
 
2811911181بدو/    فً خصوصٌة وحدة األدب العربً 4 العوامل و المظاهر بدوي صالح جمال 
 
28-1مؽا/    فً جهة الظل 4 شعر مؽازي علً 
 
2111911181مرت/    فً رحاب اللؽة العربٌة مرتاض عبد الجلٌل 
 
28الج/   التراث العربً فً رحاب الجبوري ٌحً وهٌب   
 
233181عبد/    فً سبٌل ثقافة عر بٌة ذاتٌة عبد الدابم عبد هللا 
 
28-41  28133الح/    فً صحبة األدب القدٌم الحوفً أحمد محمد 
 
28-8حٌم/    فً سوسٌولوجٌا الخطاب 4 من سوسٌولوجٌا التمالت إلى حٌمر عبد السالم 
 سوسٌولوجٌا الفعل    
 
28-39قٌر/    فً سوسٌولوجٌة التنمٌة قٌرة إسماعٌل 
 
231110الم/    فً قراءة النص المومنً قاسم 
 
21’1عتً/    فً قضاٌا المصطلح النقدي والبالؼً والعروضً واإلعالمً عتٌق عمر 
 
28-38018بلع/    فً قضاٌا التربٌة بلعٌد صالح 
 
23111(233181بلع/)   بٌةفً قضاٌا فقه اللؽة العر بلعٌد صالح   
 
23111محم /    فً علم اللؽة محمود محمد محً الدٌن أحمد 
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23111الب/    فً علم اللؽة التقابلً 4 دراسات نظرٌة البدراوي زهران 
 
23111ٌاق/    (فً علم اللؽة التقابلً)دراسة تطبٌقٌة ٌاقوت أحمد سلٌمان 
 
23111الر/    فً علم اللؽة العام الراجحً شرؾ الدٌن علً 
 
23111الر/    فً علم اللؽة عند العرب ورأي علم اللؽة الحدٌث الراجحً شرؾ الدٌن 
 
21’01محم/    فً علم الداللة محمد محمد سعد 
 
21’01جبل/   الداللة 4 دراسة تطبٌقٌة فً شرح األنباري للمفضلٌات فً علم جبل محمد عبد الكرٌم   
 
28-8صبح/   المعتزلة 1فً علم الكالم 4 ج1 صبحً أحمد محمود   
 
28-8صبح/   األشاعرة 8فً علم الكالم 4 ج1 صبحً أحمد محمود   
 
28131صبح/   اإلسالمٌة فً أصول فً علم الكالم 4 دراسة فلسفٌة آلراء الفرق صبحً أحمد محمود   
المعتزلة -1الدٌن      
 
23116الس/    فً علمً العروض و القافٌة السٌد أمٌن علً 
 
28133وؼل/    فً ظالل النصوص تؤمالت نقدٌة فً كتابات جزابرٌة وؼلسً ٌوسؾ 
 
21’98مرت/    فً عالم النص والقراءة مرتاض عبد الجلٌل 
 
28131زٌد/    فً فلسفة اللؽة زٌدان محمود فهمً 
 
23218مرز/    فً فلسفة البالؼة العربٌة 4 علم المعانً مرزوق حلمً 
 
23218مرز/    فً فلسفة البالؼة العربٌة 4 علم البٌان مرزوق حلمً 
 
28-1وري/    فً إٌقاع الشعر العربً ورٌث محمد أحمد 
 
23116عبد/    فً إٌقاع شعرنا العربً و بٌبته عبدالحمٌد محمد 
 
28-36طوا/    فً إشكالٌة المقدس  أو تحوالت التؽٌر اإلجتماعً السٌكولوجٌة طوالبً نور الدٌن 
 
21’4061 28-31نحل/    فً إعراب القرآن نحلة محمود أحمد 
 
28131بخض/    فٌنومٌنولوجٌا المعرفة 4 دراسة فً فلسفة الظاهر  الهٌجلٌة بخضرة مونٌس 
 
28-39مإن/    فجر األندلس مإنس حسٌن 
 
28-31أمً/    فجر اإلسالم أمٌن أحمد 
 
28-09أمً/   1فٌض الخاطر  ج أمٌن أحمد   
 
28-09أمً/   8فٌض الخاطر  ج أمٌن أحمد   
 
28-01816محم/    فٌض الؽربة 4 وقت فً العراء محمدي حبٌبة 
 
21’09أبو/    فٌزٌاء الصوت اللؽوي ووضوحه السمعً أبو الهٌجاء خلدون 
 
28-09دوج/    فرنسا العجوز روجٌه مارتن دوجار 
 
28-39(68عبا/)    فرسان الحرٌة 4 شهادات تارٌخٌة عباس محمد 
 
28131إبن/    فصل المقال و تقرٌر ما بٌن الشرٌعة و الحكمة من اإلتصال إبن رشد 
 
28-1011 6ضر/    فضل اللٌل على النهار خضرا ٌاسمٌنة 
 
428133 28-20خمر/   ي حسٌنخمر   فضاء المتخٌل 4 مقاربات فً الرواٌة 
 
28133أبو/    فضاء المتخٌل ورإٌا النقد 4 قراءات فً شعر عبد هللا رضوان أبو لبن زٌاد 
 ونقده    
 
21’01صال/    فضاء التشكٌل الشعري إٌقاع الرإٌة وإٌقاع الداللة صالح محمد ٌونس 
 
28133الح/    فضاءات التشكٌل فً شعر عبد هللا رضوان الحمد إبراهٌم مصطفى 
 
28-41  28133مره/    فضاءات فً األدب العربً القدٌم مرهون النجار ابتسام 
 
28الص/    فضاءات فً األدب العربً القدٌم الصفار إبتسام مرهون 
 
281331الس/    فصول من األدب المقارن السٌد شفٌع 
 
28133(68مصا/)    فصول فً النقد االدبً الجزابري الحدٌث 4 دراسات ووثابق مصاٌؾ محمد 
 
21’01الز/    فصول فً الداللة ما بٌن المعجم والنحو الزناد األزهر 
 
23111الن/    فصول فً الدرس اللؽوي بٌن القدماء والمحدثٌن النجار رمضان نادٌة 
 
21’98بنػ/    فصول فً السٌمٌابٌات بن ؼنٌسة نصر الدٌن 
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428133 28-1ضٌؾ/    فصول فً الشعر و نقده ضٌؾ شوقً 
 
23211علو/    فصول فً الكتابة األدبٌة علوش جمٌل إبراهٌم 
 
28-31عفً/    فصوص الحكم عفٌفً أبو العال 
 
28-31بنن/    فكرة كمنوٌلث إسالمً بن نبً مالك 
 
23111واؾ/    فقه اللؽة وافى علً عبد الواحد 
 
23111الث/    فقه اللؽة الثعالبً أبً منصور 
 
23111بنت/    فقه اللؽة بن تٌمٌة أحمد 
 
23111الن /    فقه اللؽة 4 مناهله و مسابله النادري محمد أسعد 
 
23111(233181بلع /)    فقه اللؽة العربٌة بلعٌد صالح 
 
23111بلع /    فقه اللؽة العربٌة بلعٌد صالح 
 
23111بلع/    فقه اللؽة العربٌة 4 )موافق لبرنامج وزارة التعلٌم العالً والبحث بلعٌد صالح 
أقسام اآلداب العربٌة-العلمً(     - 
 
23111الث/   ربٌةفقه اللؽة و سر الع الثعالبً أبً منصور عبد الملك بن محمد   
 
28-31ابن/    فقه الحج ابن تٌمٌة أحمد 
 
28-31ساب/   30فقه السنة مج سابق السٌد   
 
28131طه/   8فقه الفلسفة 4 القول الفلسفً 4 كتابة المفهوم و التؤثٌل ج1 طه عبد الرحمن   
 
28131طه/   1فقه الفلسفة 4 الفلسفة و الترجمة ج1 طه عبد الرحمن   
 
21’4019  28-39الح/    فهارس معجم األدباء أو إرشاد األدٌب إلى معرفة األدٌب الحموي أبً عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا111 
 
28الث/   6فهارس ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر 4 مج الثعالبً أبً منصور عبد الملك   
 
9111911181محم/    فهرس مجلة اللؽة العربٌة بدمشق محمد خٌرمحمد 
 
28-09طوب/    فوستوك ٌصل الى القمر طوبٌا مجٌد 
 
28-28فضً/    إال أنا وحروفً فضٌل وردٌة 
 
28-31بنً/    إنموذج القتال فً نقل العوال بن ٌحً المؽربً شهاب الدٌن احمد 
 
21’09الد/   ة فً إبداع الصوت فً النصإنتاج المكتوب صوتا 4 دراس الدسوقً محمد السٌد أحمد   
 األدبً    
 
23218عبا/    إنتاج المعنى فً الشعر العباسً حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري عباس محمد نوري 
 
428133 21’01فضل/    إنتاج الداللة األدبٌة فضل صالح 
 
28-8الب/    إنشابٌة الخطاب فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة الباردي محمد 
 
428133 28-0الح/    إنشابٌة الرواٌة قراءات فً لؽة الخطاب الروابً الحباشة صابر 
 
28-8بوس/    إنسجام الخطاب فً مقامات"جالل الدٌن السٌوطً" "مقاربة بوسنة فتٌحة 
 "تداولٌة    
 
28-1مفد/    إلٌاذة الجزابر مفدي زكرٌا 
 
28-1مفد/    إلٌاذة الجزابر مفدي زكرٌا 
 
28-1حكً/    إمرأة للرٌاح كلها 4 شعر حكٌم مٌلود 
 
28-09محؾ/    همس الجنون محفوظ نجٌب 
 
2111911181مال/    إمكانات اإلستفادة التطبٌقٌة من البحوث اللؽوٌة فً الجامعة المجلس األعلى للؽة العربٌة 
 الجزابرٌة    
 
21’06الس/   8ج-1ع جهمع الهوامع فً شرح جمع الجوام السٌوطً جالل الدٌن   
 
21’06الس/   9ج-0همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع ج السٌوطً جالل الدٌن   
 
21’06الس/   6ج-8همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع ج السٌوطً جالل الدٌن   
 
21’06الس/   1همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع ج السٌوطً جالل الدٌن   
 
28-01116مفل/    هموم الزمن الفالقً 4 رواٌة مفالح محمد 
 
128 433 28-1فرو/    ...هذا الشعر  الحدٌث فروخ عمر 
 
28-31الس/    هذاهو اإلسالم السباعً مصطفى 
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28-1بلع/    هذه مقاماتً بلعٌد صالح 
 
28-1رحا/    هذه المرة 4 شعر رحال سلٌمً 
 
28-39حجا/    إبن اللبانة األندلسً حجاجً حمدان 
 
28-39حجا/    إبن اللبانة األندلسً 4 حٌاته و أثاره حجاجً حمدان 
 
28-1شتا/    إبن الشاطا أبجدٌة المنفى و البندقٌة 4 شعر شتات إسماعٌل إبراهٌم 
 
28الب /    إبن القٌم اللؽوي البقرى أحمد ماهر 
 
28-39الط/    إبن الهٌثم 4 مإسس علم الضوء الحدٌث الطباع عمر فاروق 
 
28-39الج /    إبن رشد سٌرة و فكر 4 دراسة ونصوص الجابري محمد عابد 
 
28131انط/     إبن رشد و فلسفته 4 مع نصوص المناظرة بٌن 4 محمد عبده أنطون فرح 
 وفرح انطون    
 
28-39سعد /   سٌنا 4 دراسة فً الفكر العربً اإلسالمًإبن  سعدٌٌؾ آرثور   
 
28-1بٌت/    إبداع الفنان 4 نظرة شمولٌة للكون بٌتو فري 
 
28-1أبو/    إبداعات الزمن األخضر وسعفة خضراء أبو القاسم سعد هللا 
 
28-0آل/    إبداعات عالمٌة نون والقلم 4 رواٌة آل أحمد جالل 
 
28-8سٌخ/    إبداعات عالمٌة سٌري سامبٌجً 4 مسرحٌة سٌخار كامبار تشاندرا 
 
28-1خوا/    إتحاؾ المنصفٌن و األدباء فً اإلحتراس عن الوباء خواجة حمدان 
 
21’06الر/    إتجاهات التحلٌل الزمنً فً الدراسات اللؽوٌة الرٌحانً محمد عبد الرحمان 
 
28-1عبا/    إتجاهات الشعر العربً المعاصر عباس إحسان 
 
28/ ولد    إتجاهات العولمة 4 إشكالٌات األلفٌة الجدٌدة ولد اباه السٌد 
 
28-48  28133سال/    إتجاهات فً النقد المسرحً المعاصر بٌن النظرٌة و التطبٌق سالم أبو الحسن 
 
21’06جرا/    إبرام الحكم النحوي إبن جنً جرار شذى 
 
28-41 28133رضو/    إبراهٌم ناجً 4 شاعر األطالل وأحلى قصابده العاطفٌة رضوان محمد 
 
28-01816الم/    إبراهٌم الكاتب 4 رواٌة المازنً إبراهٌم عبد القادر 
 
28131أده/    إبستمولوجٌا المعنى و الوجود  نقد التطورٌة )دراسة نقدٌة أدهم سامً 
 للواقعٌة و المنطقانٌة و الترنسندتالٌة و نقد تطور المعانً    
 
28131ٌفو/    إبستٌمولوجٌا العلم الحدٌث ٌفوث سالم 
 
28-1133(331أبا/)    هجاء ؼٌر اإلنسان أبانمً إبراهٌم ابن محمد 
 
21’406 28-31الخ/    إختالؾ البنٌة الصرفٌة فً القراءات السبع الخٌري سٌرٌن مدحت 
 
28-1دٌد/    هٌبة الهامش 4 شعر دٌدانً رضا 
 
21’06تما/    إجتهادات لؽوٌة تمام حسان 
 
28131متً/    هٌجل والدٌمقراطٌة متٌاس مٌشٌل 
 
21’406 28133عبد/    إحٌاء النحو والواقع اللؽوي 4 دراسة تحلٌلٌة نقدٌة عبد الراضى أحمد محمد 
 
28-1برك/    إحداثٌات الصمت 4 شعر بركة األخضر 
 
428133 28-1إسك/    هٌرمنٌوطٌقا الشعر العربً نحو نظرٌة هٌرمنٌوطٌقٌة فً إسكندر ٌوسؾ 
 الشعرٌة    
 
28133بوع/    هٌرمٌنوطٌقا المحكً 4 النسق والكاوس فً الرواٌة العربٌة بوعزة محمد 
 
28131كٌس/     هٌراقلٌطس 4 جذور المادٌة الدٌالكتٌكٌة كٌسٌدٌس ثٌوكارٌس 
 
28133عبا/    إحسان عباس 4 دراسات فً الثقافة والنقد عباس عباس عبد الحلٌم 
 
423218 28-31عبد/    إٌضاح البٌان عن معنً أم القرآن عبد القوي سلٌمان 
 
23111الش  /    إٌضاح الرموز و مفتاح الكنوز 4 الجامع للقراءات األربعة عشر الشهٌر محمد بن خلٌل 
 
428133 28-0الن/    إٌقاع الزمن فً الرواٌة العربٌة المعاصرة النعٌمً أحمد محمد 
 
23116أبو/    إٌقاع الشعر العربً 4 تطوره و تجدٌده منهج تعلٌمً مبسط أبو الشوارب محمد مصطفى 
 
28133دحا/    هرمنٌوطٌقا النص األدبً فً الفكر الؽربً المعاصر دحامنٌة ملٌكة 
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28-41 28133الك/    إرتحاالت الشعر فً الزمان والمكان الكبٌسً طراد 
 
21’06عما/    إسم اآللة 4 دراسة صرفٌة معجمٌة عماٌرة حنان إسماعٌل 
 
28133هبا/    إستثمار النصوص األصلٌة فً تنمٌة القراءة الناقدة هباشً لطٌفة 
 
28-8الش/    إستراتجٌات الخطاب 4 مقاربة لؽوٌة تداولٌة الشهري عبد الهادي بن ظافر 
 
428133 28-0عبد/    إضطراب الشخصٌة 4 دراسات فً نماذج الرواٌة العربٌة عبد الؽنً خالد محمد 
 
281331علو /    إشكالٌات التٌارات و التؤثٌرات األدبٌة فً الوطن العربً علوش سعٌد 
 
28133أبو/    إشكالٌات القراءة وآلٌات التؤوٌل أبو زٌد نصر حامد 
 
28133خرم/    إشكالٌة المناهج فً النقد األدبً المؽربً المعاصر = البنٌوٌة خرماش محمد 
طبٌقالتكوٌنٌة بٌن النظر و الت      
 
28133خرم/    إشكالٌة المناهج فً النقد األدبً المؽربً المعاصر = الواقعٌة و خرماش محمد 
 الواقعٌة الجدلٌة    
 
28-48 28133الع/    إشكالٌة التناص العمري حسٌن منصور 
 
28131عبد/    إشكالٌة التؤوٌل بٌن كل من الؽزالً وابن رشد عبد المهٌمن أحمد 
 
28133أبو/    إشكالٌة الحداثة 4 قراءة فى نقد القرن الرابع الهجرى أبو شوارب محمد مصطفى 
 
28133الج/    إشكالٌة الفكر العربً المعاصر الجابري محمد عابد 
 
428131 28-1عبد/    إشكالٌة الوجود اإلنسانً 4 دراسة نقدٌة تطبٌقٌة فً الشعر الواقً عبد الفتاح كامٌلٌا 
 والحداثى    
 
21'406 28133حً/ٌ    إسهامات نحاة المؽرب واألندلس فً تؤصٌل الدرس النحوي ٌحٌاوي حفٌظة 
 العربً خالل القرنٌن السادس والسابع الهجرٌٌن    
 
28-38الح/    هكذا تكلم نجٌب محفوظ 4 محاورات الحمامصى عبد العال 
 
28-09هٌك/    هكذا خلقت هٌكل 
 
28-39حما/    إقترابات من شاعر الشٌلً األكبر بابلو نٌرودا حمادي عبد هللا 
 
28األ/    إؼتٌال الممانعة 4 عتبات سٌمٌابٌة فً التناص والخطاب األسدي ناصر 
 
28-1سوي/    إعترفً 4 شعر سوٌعد صالح 
 
21’010180مصط/    إعجام األعالم مصطفى محمود 
 
23218ألً/    إعداد الرسابل العلمٌة و الجامعٌة ألٌسون برٌان 
 
23218رٌا/    إعداد وكتابة الرسابل العلمٌة رٌان محمد عادل 
 
28-31الب/    إعجاز القرآن الباقالنً القاضً أبً بكر محمد بن الطٌب 
 
28-31عبا/    إعجاز القرآن الكرٌم عباس فضل حسن 
 
423218 28-31الر /   لقرآن و البالؼة النبوٌةإعجاز ا الرافعً مصطفى صادق   
 
28133حٌد/    إؼراءات المنهج وتمنع الخطاب حٌدوش أحمد 
 
21’061ؼوا/    إعراب ما ٌستثنً من اإلعراب ؼواري الشرٌؾ 
 
21’406610 28-31الع/    إعراب ما ٌشكل ألفاظ الحدٌث النبوي العكبري محً الدٌن 
 
21’06عبد/    إعراب األربعٌن حدٌثاالنووٌة عبد الجلٌل ٌوسؾ حسنً 
 
21’4061  28-31الن/   ) أ 31إعراب القرآن 4 ج النحاس أبً جعفر أحمد بن محمد بن اسماعٌل  ) 
 
21’4061  28-31الن/   )ب31إعراب القرآن 4 ج النحاس أبً جعفر أحمد بن محمد بن اسماعٌل  ) 
 
21’4061  28-31الن/   ن اسماعٌلالنحاس أبً جعفر أحمد بن محمد ب  )أ38إعراب القرآن 4 ج  ) 
 
21’4061  28-31الن/   )ب38إعراب القرآن 4 ج النحاس أبً جعفر أحمد بن محمد بن اسماعٌل  ) 
 
21’4061  28-31الن/   )أ30إعراب القرآن 4 ج النحاس أبً جعفر أحمد بن محمد بن اسماعٌل  ) 
 
21’4061  28-31الن/ب/   مد بن اسماعٌلالنحاس أبً جعفر أحمد بن مح  )ب0إعراب القرآن 4 ج  ) 
 
21’4061  28-31فرج/   سورة البقرة 1إعراب القرآن الكرٌم 4 ج فرج بشٌر سالم   
 
21’406 28-31األ/    إعراب القراءات السبع وعللها األ صبهانً ابن خالوٌه 
 
21’4061 28-31الش/)   1إعراب القراءات السبع وعللها 4 ج الشافعً أبً عبد هللا الهمذانً   
 
21’4061 28-31الش/   8إعراب القراءات السبع وعللها 4 ج الشافعً أبً عبد هللا الحسٌن بن أحمد ب111   
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28كاظ/    هوامش و متون فً األدب و النقد و الفكر كاظم شكٌب 
 
28-1الػ /     هوى الخمسٌن الؽزالى عصام 
 
28-01116عٌا/    هوس عٌاش احمٌدة 
 
28-39بنر/    و شاح الكتابب وزٌنة الجٌش المحمدي الؽالب وٌلٌه دٌوان بن روٌلة قدور 
 العسكر المحمدي الملٌانً    
 
428133 28-8شها/    ومضات نقدٌة فً تحلٌل الخطابٌن األدبً والنقدي شهاب أحمد سامً 
 
28133ٌوس/    واقع الدراسات النقدٌة العربٌة الحدٌثة 4 مإتمر النقد الدولً ٌوسؾ مً أحمد 
8310تموز ٌولٌو  9-8الرابع عشر من       
 
28-01118الب/    وداع مع األصٌل الباتع فتحٌة محمود 
 
28-01118شمش/   مشم سعٌدش   وداعا للشمال 
 
2813الر /   1وحً القلم 4 ج الرافعً مصطفى صادق   
 
2813الر /   8وحً القلم 4 ج الرافعً مصطفى صادق   
 
28-1شعب/    وجدانٌات 4 شعر شعبانً عامر 
 
21'80الج/    وحدة علم النفس 4 علم النفس التجرٌبً و علم النفس الكلٌنٌكى الجاش دانٌٌل 
 
28-1أزر/    وحرسنً الظل أزراج عمر 
 
28-48 28133األ/    وجوه و أقنعة 4 دراسات و كتابات فً المسرح األدرع الشرٌؾ 
 
28-09األ/    وقابع من العالم اآلخر 4 قصص األحمر فٌصل 
 
23111علو/     وقابع لؽوٌة و أنظار نحوٌة علوي سالم 
 
28-39(68مال/)    وقابع وحقابق عن الثورة التحرٌرٌة باألوراس مالح عمار 
 
28-36عمر/    وقفات منهجٌة مع المفاهٌم والمنظور واألسالٌب عمرموسى عز الدٌن 
 
2111911181قبش /    وقفة مع اللؽة العربٌة و علومها قبشاوي موسى عبد الرحمن 
 
21’1مار/    وظٌفة األلسن ودٌنامٌتها مارتٌنٌه أندرٌه 
 
428133 28-0محؾ/    وظٌفة الوصؾ فً الرواٌة محفوظ عبد اللطٌؾ 
 
28-01111( 368شار/)    وؼربت شمس الظالل 4 رواٌة إسالمٌة هادفة شارؾ محمد 
 
28133عبد/    وهم الحداثة 4 مفهومات قصٌدة النثر نموذجا عبد المولى محمد عالء الدٌن 
 
28-39خور/    وهل ٌخفى القمر؟ خوري ربٌؾ 
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